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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka bildlärares beskrivningar av bildämnets möjligheter och begräns-
ningar i att vara en del i elevers identitetsskapande process. Elever verkar i skolan under
betingelser som påverkas av styrning, samspel och olika identitetsprocesser och deras förutsätt-
ningar, vilka även sträcker sig utanför skolan. Utifrån detta ställs följande forskningsfråga:

Hur beskriver bildlärare sin upplevelse av styrning, samspel och elevernas individuella förutsätt-
ningar i skolan i relation till identitetsskapande processer? 

Använd metod har varit kvalitativ metod med fenomenografisk ansats och det empiriska materialet 
har hämtats in i form av intervjuer med bildlärare i grundskolan. Resultatet har tagits fram genom 
kategorisering och analys av skillnader och likheter i beskrivningar av fenomen. För att ge en tyd-
lighet i studien har tre fokusområden skrivits fram; styrning, samspel och individ, dessa löper som 
en röd tråd genom teori och tidigare forskning, resultat och diskussion.  

Resultatet visar likt Skolverkets (2015) rapport att det inte går att göra en automatisk koppling mel-
lan elevers identitetsskapande process och bildämnet. Bildlärarnas beskrivningar visar istället på en 
komplicerad väv av olika faktorer som påverkar vilka erfarenheter och förmågor eleverna får med 
sig från grundskolans bildundervisning.  

Nyckelord: bildundervisning, bildberättande, identitet, läroplan och bildlärare 
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1. Inledning 

För att uttrycka sig behöver individen ett språk. Ett språk kan vara via rörelsen, via handlingen men 
det kan också vara via bilden och texten (Malmström, 2002, s. 18). Malmström skriver att enligt 
Vygotsky (1935/1978) kan barns tidiga teckningar liknas vid verbala begrepp i det att barnen kom-
municerar de väsentliga dragen av en föreställning om ett objekt  (Malmström, 2002, s. 19). Det är 
enligt Malmström genom bildspråket som bildskaparens omvärldsuppfattning synliggörs. Enligt 
Vygotsky (1935/1978) så börjar vi alltså redan som barn kommunicera med bild i och med våra 
första teckningar, och det är enligt Malmström, genom bildspråket som vi står i kontakt med om-
världen. Ett sätt att tala om bilder och bildbetydelser som någonting mer än bara expressiva och 
estetiska uttryck är att använda sig av begreppet visuell kommunikation. Det innebär att man ser 
bilder som visuella uttryck som bärare av kulturella, sociala och politiska betydelser, vilket kan 
sammanfattas med att bilder bär med sig många kommunikativa dimensioner (Eriksson & 
Göthlund, 2012). 

Detta knyter väl an till den senaste kursplanen i Bild (Skolverket, 2011) som syftar till att elever, i 
egenskap av människor, skapar berättelser om vilka de är och i detta är bilder och bildskapandets 
reflexiva process en stor del. I kursplanen för bild i grundskolans årskurs 7-9, lyfts bildämnets kom- 
kommunikativa del fram: ”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva 
sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, un-
derhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.” (Skolverket, 2011) 

Min egen ingång till detta ämne är en bakgrund som dokumentärfotograf där jag genom kamerans 
lins observerat min omgivning. I en dokumentär fotografisk tradition försöker fotografen ofta  
påverka skeendet så lite som möjligt, vilket skulle kunna beskrivas som ett stilla och varsamt regist-
rerande. Den dokumentära berättartraditionen och den fenomenografiska forskningstradtitionen har 
flera likheter utifrån detta perspektiv, dels sitt sätt att se på kunskap men även sättet att närma sig 
sin omgivning, varför jag fann det intressant att arbeta utifrån en fenomenografisk metod i denna 
studie. 

Ungdomsforskarens Thomas Ziehe´s (1993) forskning kring barns och ungdomars egenvärldar är 
intressant i detta avseende och huruvida och i vilken utsträckning vi som bildlärare skall inkludera 
elevers egenvärldar i bildundervisningen eller ej. Dagens moderna samhälle innebär stora möjlig-
heter men också en ökad press på ungdomar att hela tiden omforma och utprova sin identitet och i 
denna process är bilder en stor och viktig del (Ziehe, 1993). Utifrån den problematik som Ziehe 
(1993) påvisar, så finner jag det intressant att undersöka bildlärares beskrivningar av bildämnets 
möjligheter och begränsningar att vara en del av elevers identitetsskapande processer.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
En personlig identitet kan enligt Giddens (1991) definieras utifrån förmågan att hålla fast vid och 
formulera en berättelse om sig själv, en självbiografisk berättelse. I dagens senmoderna samhälle 
prövar och omprövar barn och ungdomar sin identitet på ett helt annat sätt än tidigare, varav bilder 
är stor del i denna process (Ziehe 1993). Enligt Thomson & Hall (2008) formas och skapas  
identiteter i möten med andra människor. Bildundervisningen är en arena där elever får träna på att 
berätta med bilder och det sker i samspel med andra elever och lärare, det är därför intressant att 
undersöka hur bildämnet kan vara en del i elevers identitetsskapande processer.  

Studiens syfte är att undersöka bildlärares beskrivningar av bildämnets möjligheter och begräns-
ningar att vara en del av elevers identitetsskapande processer. Elever verkar i skolan under
betingelser som påverkas av styrning, samspel och olika identitetsprocesser och deras förutsättning-
ar, vilka även sträcker sig utanför skolan. Utifrån detta ställs följande forskningsfråga: 

Hur beskriver bildlärare sin upplevelse av styrning, samspel och elevernas individuella förutsätt-
ningar i skolan i relation till identitetsskapande processer? 

För att besvara studiens syfte och frågeställning har tre fokusområden därmed ringats in: styrning, 
samspel och individ, dessa områden löper som en röd tråd genom teori, resultat och diskussion och 
presenteras närmare under rubriken teori. 

1.2 Metod 
Denna studie tar sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografisk ansats.  
Det centrala i kvalitativa metoder är att man försöker hitta de beskrivningar, kategorier eller model-
ler som bäst beskriver ett sammanhang eller fenomen i omvärlden, medan andra metoder försöker 
beskriva omvärlden genom mätning, testning och på förhand givna kategorier (Larsson, 1986). Som 
Staffan Larsson (1986) framhåller i texten Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi  beskrivs in-
nebörden av att en metod är kvalitativ att den handlar om hur man ska karaktärisera något,  det vill 
säga hur man ska gestalta det. Den kvalitativa metoden skulle också kunna sägs vara en sys-  
tematiserad kunskap om gestaltande, det vill säga hur man ska gå tillväga när man ska gestalta  
något (Larsson, 1986). Den fenomenografiska studien syftar sålunda till att göra en så god beskriv-
ning av ett sammanhang som möjligt. Dessa beskrivningar handlar om hur människor uppfattar sin 
omvärld.  

1.2.1 Fenomenografi 
Inom kvalitativ metod finns olika traditioner vad gäller synen på förhandskunskap. Denna studie 
har valt att utgå från en fenomenologisk utgångspunkt, vars metod syftar till att beskriva män- 
niskors upplevelser av fenomen (Larsson, 1986). I själva analysdelen försöker man bortse från 
eventuella teorier och förklaringar vi kan tänkas ha, detta för att nå fram till själva källan, det  
oreflekterade (Larsson, 1986). Inom den fenomenografiska ansatsen kan enligt Larsson (1986) någ-
ra särdrag urskiljas. En grundläggande distinktion är att man skiljer på mellan hur något är och hur 
något uppfattas vara. Marton (1978) beskriver detta utifrån en skillnad i beskrivningsnivå: 

 In educational psychology questions are frequently asked about, for example, why some children  
 succeed better than others in school. Any answer to this question is s statement about reality. An  
 alternative is a question of the kind asked by Säljö (1979): What to people think about why some  
 children succeed better than others in school? Any answer to this second kind of question is a  
 statement about people´s conception of reality. These two ways of formulating questions rep- 
 resent two different perspectives (Marton, 1978). 
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Citatet förklarar här skillnaden mellan första och andra ordningens perspektiv, det första kallar Mar-
ton för första ordningens perspektiv, det vill säga fakta och något som kan observeras utifrån. Det 
andra kallas för andra ordningens perspektiv och kan beskrivas att det handlar om hur någon upp-
lever något, det vill säga hur något ter sig för någon, inte huruvida det är sant eller falskt. Grundläg-
gande för den fenomenografiska ansatsen är att ett fenomen beskrivs utifrån andra ordningens per-
spektiv. Dessa beskrivningar är empiriskt grundade, då de är ett försök att beskriva och analysera 
vad utvalda människor har sagt under en intervju (Larsson, 1986). Den fenomenografiska ansatsen 
är framförallt vanlig inom den pedagogiska sfären varför den också är intressant för denna under-
sökning. Den fenomenografiska ansatsen har också ett speciellt förhållande till teori. Själva ansat-
sen i sig innehåller teoretiska antaganden: om den lärande människans förhållande till omvärlden, 
om kunskap och om förändring i kunskap (Larsson, 1986). Vilken inlärningssyn som råder påverkar 
således ansatsen. Sammanfattningsvis kan fenomenografins särdrag presenteras enligt följande:  

1. Forskningsobjektet är andra ordningens perspektiv 
2. Utgångspunkter är intervjuer med människor (det empiriska materialet) 
3. Variationen beskrivs i kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen 
4. Uppfattningsnivån - beskrivningskategorierna är kopplade till det innehåll som beskrivs och 

representerar skillnader i sätt att uppfatta något (Larsson, 1986).  

1.2.2 Urval och avgränsningar 
Det empiriska materialet har samlats in genom djupintervjuer med sex bildlärare i årskurs 3 till 9 
verksamma i sex grundskolor i Sverige, fem av skolorna ligger i Stor-Stockholms området och en 
på västkusten. Förfrågan om att medverka i studien gick ut som en direkt förfrågan till tio bild- 
lärare, varav sex tackade ja. Förfrågan ställdes dels till bildlärare i Facebookgruppen Bildlärare  
tipsar varandra där frågan om deltagande ställdes till bildlärare som bedömdes vara aktiva  
debatörer i forumet, vilket jag tolkar som att de har ett engagemang i bildlärarfrågor bortanför den 
egna praktiken. Förfrågan om deltagande har också ställts till kontakter inom bildläraryrket. De fyra 
som tackade nej hänvisade till hög arbetsbelastning. Den sökning som har gjorts på tidigare forsk-
ning i denna studie har avgränsats till sökorden bildundervisning, bildberättande, identitet, läroplan 
och bildlärare. Urvalet begränsades också till bildlärare i grundskolan, där bild är ett obligatoriskt 
ämne vilket innebär att bildlärarnas beskrivningar innefattar samtliga elever i den aktuella skolan.  

1.2.3 Intervjuer 
Fyra av intervjuerna har utförts på bildlärarnas skola, vilket är en miljö där deltagarna med stor san-
nolikhet känner sig trygga och vilket borde gynna intervjusituationen. En intervju gjordes på grund 
av avståndet via Skype och en intervju gjordes på ett fik i närheten av en av deltagarnas bostad efter 
önskemål från deltagaren. Intervjuerna har följt en semi-konstruerad struktur och utifrån en inter-
vjuguide. Intervjuguiden har konstruerats utifrån litteratur och forskning som rör studiens tre fokus-
områden styrning, samspel och individ. Deltagarna har i början av intervjun fått en kort introduktion 
till varje fokusområde, där styrdokument, Skolverkets (2015) ämnesutvärdering och den forskning i 
ämnet har presenterats. Intervjun har haft karaktären av ett fritt öppet samtal där deltagarnas egna 
erfarenheter och reflektioner har givits stor plats. Samtliga intervjuer har spelats in och efter det har 
cirka 15-20 citat från varje deltagare transkriberats enligt en ortografisk transkriberingsmetod 
(Braun och Clarke, 2006, s. 88). Detta arbete gav mig en möjlighet att få en djupare inblick i inter-
vjuerna och en förståelse om vad som sagts. Under transkriberingsarbetet valde jag att ta bort even-
tuella svordomar för att jag ansåg att dessa ord inte fyllde någon funktion utifrån studiens syfte.
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1.2.4 Analys 
I en fenomenografisk ansats är kärnan i analysen jämförelsen mellan olika svar, det så kallade fun-
gerande verktyget (Larsson, 1986). Det är ett arbete som kräver läsning och reflektion upprepade 
gånger. En process som Larsson (1986) beskriver det, som innebär att förståelsen fördjupas genom 
att material och reflektioner möts i en slags kamp mellan förhastade slutsatser och förnuftets  
strävan. Studien följer den stegvisa arbetsmodell som beskrivs i Margaret D. LeComptes (2000) ar-
tikel Analyzing Qualitative Data vilken kort sammanfattat är enligt följande:  
 
1. Samla ihop data  
2. Sortera och identifiera data  
3. Skapa en taxonomi  
4. Hitta mönster  
5. Skapa strukturer 

I det första steget transkriberades intervjuerna och avidentifierades genom ett kodsystem uppbyggt 
av bokstaven D och siffran 1-6. De transkriberade intervjuerna genererade cirka 15-20 citat per del-
tagare. Resultatet presenteras efter transkribering och avidentifiering dels i en konstruerad form, 
samt i en dekonstruerad form. I den konstruerade formen presenterats deltagarna var för sig, detta 
för att lyfta fram varje deltagares unika karaktär och de frågor som hen anser viktiga, samt för att 
påvisa att det finns både skillnader och likheter emellan deltagarna.  

Som ett andra steg i resultatanalysen har en dekonstruktion av intervjuerna skett, vilket innebär att 
samtliga uttalanden har skiljts från sina sammanhang och personer och sedan kategoriserats utifrån 
nya innebörder, detta för att ge en samlad bild över deltagarnas uppfattningar där också skillnader 
och likheter träder fram. Den dekonstruerade delen av resultatet följer studiens fokusområden, styr-
ning, samspel och individ. I den dekonstruktion som resultatdelen genomgått, presenteras endast ett 
urval citat tillhörande varje fenomen. Detta innebär att varje avsnitts gestaltning av de olika  
fenomenen inte nödvändigtvis ger fullständiga bilder men ändå utgör fullvärdigt diskussions- 
material. En fullständig presentation av samtliga citat skulle innebära en alltför omfattande text- 
massa, varpå ett fåtal citat som anses representera varje kategori valts ut. 

1.2.5. Forskningsetiska principer 
Studien följer de forskningsetiska principerna som framtagits av Vetenskapsrådet (2002) som i  
huvuddrag består av fyra huvudprinciper såsom informationkravet, samtyckeskravet, konfiden- 
tialitetskravet och nyttjandekravet. Detta följs genom att i ett informationsbrev upplysa deltagarna 
om att deras medverkan är frivillig och att de skall ge sitt samtycke till att delta i studien samt att de 
när forskningsrapporten offentliggörs kommer att anonymiseras. Samtliga insamlade uppgifter om 
deltagarna har givits största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna har förvarats på ett  
säkert sätt. En anmälan till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud har gjorts gällande hantering av 
personuppgifter och inspelade ljudupptagningar. Samtliga personliga uppgifter och ljudupptag- 
ningar kommer att raderas efter det att examensarbetet är godkänt. Deltagarna har när som helst 
kunnat avbryta sin medverkan utan att det medför några konsekvenser. I informationen till deltagar-
na presenterades den projektansvarige namn och institutionsanknytning. I denna information besk- 
revs även syfte med studien och hur den planerades att genomföras. Det var också viktigt att betona 
vad studien förväntades bidra med som ny kunskap, som en motivation till deltagande i studien. 
Deltagarna blev också informerade om eventuella risker, samt var studiens resultat skulle komma 
att offentliggöras.  
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Det var deltagarnas egna beslut hur länge, på vilka villkor och om de skulle delta. Detta omfattade 
samtliga områden i studien som möjligtvis kunde ha inverkan på deras vilja att delta. Om deltagarna 
funderade på sitt beslut att delta eller avbryta medverkan fick dessa inte utsättas för någon form av 
påtryckning eller påverkan. Det bör inte heller finnas några beroendeförhållanden mellan forskaren 
och studiens deltagare. Nyttjandekravet har följts genom att insamlade uppgifter från deltagarna en-
dast använts för forskningsändamål och inte fått användas för eller utlånas till kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften.  

1.3 Teori och tidigare forskning 
För att eftersträva en tydlighet i denna studie har jag valt att skapa en struktur som innefattar tre  
fokusområden, styrning, samspel och individ. Strukturen i studien har framträtt utifrån litteratur-
studier av styrdokument, Skolverkets utvärderingar och forskning baserat på sökorden bildunder-
visning, bildberättande, identitet, läroplan och bildlärare. Litteraturstudierna blev en process i sig 
och även en förberedelse inför de kommande intervjuerna. I dessa fokusområden så utgörs styrning 
av som det som läraren i sin praktik har att förhålla sig till i form av läroplaner och kursplaner med 
mera, samspel avser själva praktiken där möten, relationer och undervisning sker och slutligen  
individ som avser de identitetsprocesser och förutsättningar för dessa som elever bär med sig när de 
kommer till skolan.  

Studien tar sin grund i resonemanget att samhället är ett bildsamhälle där bilder och identiteter är 
förhandlingsbara i ett samhälleligt sammanhang. Studiens resultat kommer till stor del att speglas 
mot Skolverkets ämnesutvärdering för bild (2015), gällande kursplan för bildämnet (Skolverket, 
2011) samt tidigare forskning kring nyckelorden bildundervisning, bildberättande, identitet,  
läroplan och bildlärare. Där utgör ungdomsforskaren Thomas Ziehe´s (1993) forskning kring  
ungdomars egenvärldar en del av den bakgrund som studien lutar sig mot.  

1.3.1 Styrning  
Studiens syfte är att undersöka hur bildlärare beskriver bildämnets möjligheter och begränsningar 
att bidra till elevers identitetsskapande processer, därför är det intressant att titta på hur gällande 
styrdokument berör fenomenet. Styrdokument såsom skollag, läroplan och kursplan anger vad som 
bildlärare i grundskolan har att rätta sig efter. Även utvärderingar, som Skolverkets (2015) äm-
nesutvärdering om bildämnet, är del av den indirekta styrningen av undervisningen. I Sverige har vi 
en skollag (Utbildningsdepartementet, 2010) som dikterar hur styrningen i skolan ska se ut. Det är 
ett lagstadgat styrningsmoment som lärare i Sverige har att rätta sig efter vad gäller styrning och 
elevfokus. Elevens personliga utveckling lyfts fram samt hur utbildningen ska främja social gemen-
skap och möjlighet för eleven att aktivt delta i samhället. Kopplingen till och ett aktivt deltagande i 
samhället är något som också betonas i den senaste läroplanens värdegrund enligt följande:  

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket, 2011) Både skollag och läroplan 
har en tydlig koppling till hur utbildningen skall gynna elevens personliga utveckling vilket kan 
kopplas till elevers identitetsskapande processer. I kursplanen för bild årskurs 7 till 9 (Skolverket, 
2011) finns ett fokus på bildanalys och kommunikation vilket lyfts fram i dess skrivningar. I ämnets 
mål finns bland annat följande skrivning om bildkommunikation: ”Kunskaper om bilder och bild-
kommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. 
Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande 
förmåga” (Skolverket, 2011). Bildämnets syfte består av fyra huvudområden som eleverna ska öva 
sina förmågor i; kommunicera, skapa, presentera och analysera. Till detta knyts även det centrala 
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innehållet som mer behandlar vilka områden som bildämnet ska beröra. Då denna studie har ett fo-
kus på elevers identitetsskapande så väljer jag att här lyfta fram ett område som knyter an till detta 
med följande citat ur det centrala innehållet: ”Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, 
etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.” (Skolverket, 
2011) Sammanfattningsvis har även kursplanen ett starkt kommunikationsfokus och identitetsfrågor 
lyfts fram.  

Skolverket utvärderar kontinuerligt skolans olika ämnen och det är därför intressant att titta på  
resultatet från utvärderingen för ämnet bild. I den nationella ämnesutvärderingen i årskurs 6 och 9 
(Skolverket, 2015) görs flera observationer som är relevanta för denna studie. Ämnesutvärderingen 
ger en kort tillbakablick som visar att under industrialismens framväxt var syftet med bildskapande 
i skolan att utbilda arbetskraft för konstindustri, hantverk och annan industriell produktion. Huvud-
syftet var att träna blivande industriproducenter i konstruktionsritning och teckning. En bit in på 
1900-talet kom fokus att alltmer ligga på vikten av konstbildning och smakfostran till skillnad mot 
det tidigare producentperspektivet (Åsén, 2006). Successivt utvecklades ett estetiskt ämne, och un-
der femtio- och sextiotalet mynnade det ut i det s.k. fria skapandet, vilket också ansågs ha en  
terapeutisk funktion.  

Det finns olika argument inom målen för bildämnet i grundskolan. Ett av dem är det så kallade  
demokratiargumentet där bildens roll i samhället, kulturell mångfald, yttrandefrihet och kom- 
munikation ses som central. Att kritiskt kunna granska det visuella informationsflödet anses viktigt 
och bildanalys ses som en medborgerlig grundkompetens. Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) 
lyfter fram skolan som en plats för kulturella möten ur ett demokratiperspektiv och vikten av att 
förena skapande och presentation genom följande citat:  ”det är i gestaltandes vi blir offentliga och 
synliga.” Ett annat argument är det så kallade livsvärldsargumentet. I detta argument förväntas bild-
undervisningen låta eleven utveckla ett personligt förhållningssätt i bildarbetet genom en egen  
kreativitet och som en del av vardagsliv och fritid. Traditionen att koppla estetiska ämnen till ut-
vecklandet av den egna personligheten och identitetsskapande processer är stark. Trots detta lyfter 
Skolverket i sin rapport (Skolverket, 2015) fram hur aktuell forskning kritiserar den automatiska 
koppling som ofta görs mellan att arbeta estetiskt och personlighetsutvecklande. Skolverket rapport 
(2015) framställer istället hur bildundervisningen står i förhållande till diskurser och medier, till 
kulturer och medieringar och förebilder. Visuell kultur har på senare tid uppmärksammats och  
etablerats som ett självständigt vetenskapligt fält. En forskare som vill se en vidare syn på bild- 
begreppet är Mie Buhl (2005) som talar om ett bredare bildbegrepp. Detta bredare bildbegrepp tar 
distans från skolämnets traditionella fokus på konst. Istället talar Buhl om olika sätt att se, istället 
för skapandet av objekt. Vidare intresserar sig Buhl mer för elevers urval av bilder och deras reflek-
tion kring dem än själva det kreativa skapandet i bild.  

Rapporten visar att majoriteten av eleverna i årskurs 9 har en bildlärare som undervisar mellan 200 
och 400 elever per termin. Undervisningen sker oftast i helklass, men lärarna anser att halvklass är 
att föredra. Läraren är oftast en kvinna och lärarutbildad. De flesta lärarna i årskurs 9 anser att de 
har lokaler som är ändamålsenliga. Lärarna anser att tillgången till digital utrustning är otillräcklig 
och ofta räcker den ej till helklass, vilket kan få konsekvenser för undervisningens kvalité och för-
sämra möjligheterna att uppnå kunskapskraven. De flesta lärarna anser att bildämnet har hög status 
hos eleverna, men inte hos de anhöriga. Rektorerna säger sig vara insatta i ämnet och värdera de 
estetiska ämnena högt. Denna uppfattning delas inte av lärarna. Lärarna anser också att behoven av 
fortbildning är stort.   
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Bilden som framträder i rapporten är att lärarna uppfattar ämnet som ett kreativt ämne där kom- 
munikation är viktig. Eleverna uppfattar ämnet främst som en praktisk-estetisk ämneskonception. 
Så här kan man se att lärare och elevers syn skiljer sig delvis åt. Dessutom kan man se att flickor 
och pojkars ämneskonceptioner skiljer sig åt. Detta gäller framför allt intresset för digital bild, då  
flickor är mer bildaktiva än pojkar på fritiden. Detta är något som också sannolikt ger genomslag i 
betyget till flickornas fördel. Något som också lyfts fram är stödet hemifrån. Över hälften av  
eleverna anser att de vuxna som de bor med tycker att bildämnet är oviktigt, varför man kan anta att 
stödet hemifrån är relativt svagt. Däremot så uppfattar de flesta av eleverna att de får uppmuntran 
från sin lärare. De flesta elever i årskurs 9 anser i rapporten att bildundervisningen innehåller inslag 
av form, färg och komposition samt konst från äldre tider. Detta tyder på en praktisk-estetisk äm-
neskonception och ett fokus kring modernistisk och äldre konst. Enligt eleverna är inte samtida 
konst och mediebilder så vanliga inslag i undervisningen. Här skiljer sig uppfattningen åt gentemot 
lärarna, som anser att mer av kursplanens centrala innehåll med fokus på kommunikation finns 
med. Detta antyder att lärarna inte fullt ut har lyckats nå fram med att undervisa enligt Lgr 11 
(Skolverket 2011).  

Att presentera sitt arbete är också något som lyfts fram i kursplanen för bild (Skolverket, 2011). En-
ligt eleverna redovisar de oftast sitt arbete enbart för läraren eller inte alls. När arbetet redovisas en-
bart för läraren eller inte alls, så innebär det att själva kommunikationsmomentet uteblir vilket ock-
så påverkar lärandet. De flesta bildlärare är ensamma i sitt ämne på sin skola vilket påverkar det 
kollegiala lärandet. När ämneskollegialiteten minskar finns en risk att ämnet blir svagare i skolan, 
vilket också innebär att den professionella utvecklingen kan stanna av hos den enskilda läraren, allt 
enligt rapporten. Sammanfattningsvis så ser vi här hur skollag, läroplan och kursplaner har ett tyd-
ligt fokus kring elevers identitetsskapande processer i sina skrivningar. Ämnesutvärderingen visar 
på meningsskiljaktigheter mellan lärare och elever gällande bildämnets faktiska innehåll, där lärar-
na uppfattar en mer analyserande och kommunicerande fokus medan eleverna uppfattar en mer 
praktisk ämneskonception.  

1.3.2 Samspel 
Samspel syftar i detta fall på den vardag där bildläraren befinner sig i mötet med elever, där  
relationer byggs och kunskap görs. Som tydligt framgår av tidigare kapitel om skollagen, skolans 
läroplan och kursplaner så genomsyras dessa av hur eleverna ska utveckla sina förmågor och skaffa 
sig erfarenheter i syftet att finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet (Skol-
verket, 2011).  För att få en inblick i den värld där skolans elever befinner sig så har jag valt att del-
vis spegla denna studie mot ungdomsforskaren Thomas Ziehe´s studie Kulturanalyser: ungdom, 
utbildning, modernitet (1993) som är intressant för att den berör en aktuell fråga i bildlärarens prak-
tik, nämligen huruvida elevers egenvärldar skall ses som en tillgång eller ett hot, den berör också 
den bildvärld som dagens moderna samhälle innebär. Ziehe förklarar egenvärldar med att de skapas 
utifrån de nya förutsättningar för identitetsskapande som ungdomar har idag och att det är en kun-
skap som ofta är nischad, det vill säga att det finns mycket kunskap inom ett mycket litet område. I 
sin studie lyfter Ziehe bland annat fram att skolan behöver vara en motpol till elevens egenvärld och 
benämner det enligt följande:    
  
 Det finns självfallet många läroprocesser utanför skolan, framför allt i sociala rörelser. Men de lever 
 just skillnaden gentemot skolan, så man skall inte se på detta i termer av konkurrens eller antingen - 
 eller. Skolans enda möjlighet att vara viktig för eleverna är inte att fördubbla deras vardagliga er- 
 farenheter utan att erbjuda någonting annat. Skolan måste i ordets bästa mening vara konstgjord 
 (Ziehe, 1993, s. 176).  
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Den kunskap som förmedlas till individen/eleven i skolan kan, i elevens värld, riskera att inte upp-
fattas som viktig eller användbar menar Ziehe. Vidare tar Ziehe upp något som han kallar för ”kul-
turell friställning”. Med detta menar han att ungdomar i dagens moderna samhälle har svårare att 
hitta sin identitet då de traditioner som fanns förr inte är lika fasta idag. Ziehe anser att den kulturel-
la friställningen ökar pressen på den enskilde att hela tiden omforma och utprova sin identitet. Den-
na demontering av de traditionella mönstren som människor har använt att orientera sig efter kan 
också ses i förändringar av förhållandet mellan generationer, förhållandet till auktoriteter och av 
arbetsmoralen (Ziehe, 1993, s. 38). Ziehe menar på att det med andra ord idag är allt svårare för 
ungdomar att se sig själva ”med egna ögon.” Denna blick avskärs av ett helt universum av medialt 
förmedlade synsätt, bilder och tolkningar. Tillspetsat uttryckt: ”Vart ungdomar än kommer, vad de 
än vill och planerar, så är (den bokstavliga och symboliska) orten alltid redan ockuperad av de  
allestädes närvarande samhälleliga tolkningarna och värderingarna.” (Ziehe, 1993, s. 39) Ziehe  
betonar alltså vikten av att skolans skall erbjuda något annat än en fördubbling av elevers egenvärl-
dar, och han ser det som skolans enda chans att vara viktig. 

Huruvida skolan skall inkludera eller exkludera elevers egenvärldar råder det delade meningar om 
inom forskarvärlden. Forskaren Annika Hellman (2017) lyfter i sin doktorsavhandling Visuella  
möjlighetsrum fram hur det i arbete med bildundervisning finns stora potentialer att synliggöra  
elevers erfarenheter och kunskaper utanför skolan och hur dessa kan kopplas ihop till en starkt  
meningsskapande praktik. Hellman lyfter också fram hur det moderna samhällets tillgång till mul-
tipla plattformar och förflyttningar av subjektspositioner ger möjlighet till nya eller andra perspek-
tiv, vilket innebär öppningar för nytt lärande. Vidare lyfter Hellman också fram hur hennes delstudie 
samt tidigare forskning kraftigt betonar hur arbete med bilder har stor inverkan på demok-  
ratiserande arbete, speciellt för elever som har problem i relation till skolans normer.  

Forskaren Lisa Öhman-Gullberg (2006) har i sin licentiatuppsats Movere - Att sätta kunskap i rörel-
se undersökt elevers arbete med film som en kommunikativ resurs. Öberg-Gullberg har intresserat 
sig för hur användningen och återbruket av de populärkulturella uttrycken tolkas ofta i utbildnings-
sammanhang som opposition och motstånd, att inte göra uppgiften, att smita. Istället blir det möjligt 
att uppfatta dessa intertextuella referenser som några av de tillgängliga resurser som finns, vilka 
möjliggör för eleverna att skapa mening och betydelse kring annars ogripbara begrepp och sam-
manhang.  

I avhandlingen Blickens ordning - bildspråk och estetiska lärprocesser (Lind, 2010) skriver Ulla 
Lind om den estetiska lärprocessen, att en process av ”tillblivelse” inte handlar om att förverkliga 
en ”vision” eftersom det inte handlar om att följa en planering. Det är inte heller någonting som kan 
styras genom en pedagogisk diskurs utifrån mål-medel-resultatet. Det handlar istället om att vrida 
och vända den kunskapande processen utifrån nya positioner för att få tillgång till skapande av 
drivkrafter och mening i ett estetiskt gestaltande kunskapsarbete. Processen öppnar för oanade 
kopplingar (konnektioner), prövanden, oväntade språng och slutledningar, istället för en process 
som är låst till framställningar av vad som förväntas. I skärningspunkter som dessa, avslöjar och 
frilägger en estetisk lärprocess sin unika kunskapskaraktär av oväntade, nyvunna och samman- 
fogade demonstrerade formuleringar (Lind, 2010).  

Forskaren Kevin Thomas (2016) har i sin studie Culturally responsive teaching in art education: A 
case study undersökt bildundervisning genom forskaren Geneva Gay´s (2010) teori om hur kul- 
turellt responsiv undervisning kan vara framgångsrik. Gay lyfter fram fyra områden som avgörande 
för att definiera en kulturellt responsiv undervisning, vilka är följande: relationer, kommunikation, 
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läroplan och instruktioner. Med relationer syftar hon på de personliga band som byggs mellan lärare 
och elever, med kommunikation syftar hon på förmågan att förstå det som inte sägs, med läroplan 
syftar hon på hur den behöver vara relevant för elevernas liv och erfarenheter och slutligen med in-
struktion syftar hon på hur existerande kunskap måste knytas till ny kunskap och hur kulturen styr 
modifieringen av instruktionerna. När alla dessa fyra områden samspelar med elevernas behov 
menar Gay på att nya broar av meningsskapande byggs (Gay, 2010, s. 19).  

Sammanfattningsvis så ser vi här hur ovannämnda forskning kring bildämnets praktik och det sam-
spel som där sker har olika lösningar på huruvida och i vilken utsträckning intertextuella referenser 
ska få ta plats i skolan. Ziehe (1993) hävdar att skolan ska erbjuda någonting annat som motpol till 
elevers egenvärldar, Hellman (2017) pratar om en starkt meningsskapande praktik där elevers er-
farenheter utanför skolan kan ge en starkt meningsskapande praktik och hur bilder fyller en  
demokratiserande funktion, Öhman (2006) menar på att användningen av intertextuella referenser 
kan ge betydelse för annars svårgripbara begrepp, Lind (2010) värnar om hur estetiska lärprocesser 
kan ge nya och oväntade kopplingar och slutligen Gay (2010) som lyfter fram hur mening skapas 
genom kulturellt respons undervisning uppbyggd på fyra områden.  

1.3.3 Individ 
Studiens syfte är att undersöka bildlärares beskrivningar av bildämnets möjligheter och begräns-
ningar att bidra till elevers identitetsskapande process. Här presenteras forskning med anknytning 
till identitetsskapande, bildberättande och hur exempel på hur de estetiska ämnena kan erbjuda  
skapande av mening i elevers liv. I boken Moderntiy and Self-identity (1991) skriver Anthony  
Giddens om sina analyser av det senmoderna samhället hur en personlig identitet kan definieras  
utifrån förmågan att hålla fast vid och formulera en berättelse om sig själv, en självbiografisk berät-
telse. Han beskriver det enligt följande: ”The self as reflexively understod by the individual in terms 
of his or her biography.” (Giddens, 1991, s. 54) 

Elisabet Malmström förklarar att bildspråk handlar om bildskaparens tolkade kunskap om världen 
och människorna och sist men inte minst om bildskaparen själv (Malmström, 2002). Vidare skriver 
hon att skolan behöver hjälpa eleven att gestalta erfarenheter i världen och hur skolan och dess  
skapande verksamheter kan lyfta fram och betona barnets kreativa förmåga. Detta innebär att eleven 
får erfara hur en bildidé från den egna inre världen, en abstrakt konstruktion, tar sitt uttryck i ett  
realiserat material. Om hur bildämnet kan ge eleven näring i sitt liv skriver Malmström (2002, s. 24) 
med följande ord: ”Blir eleven berörd av det egna skapandet och i bild uttryckta, får hon eller han 
kontakt med sitt eget liv, och på så sätt får eleven också näring till sitt liv.” Hon berör även bild-
språk som ett sätt för eleven att transformeras in i kulturen (Malmström, 2002). I en studie av 
Thomson och Hall (2008) om visuell forskning med unga barn och ungdomar har man analyserat 
barns självporträtt, diskuteras elevers identitet och hur den uppkommer och kommenteras med föl-
jande ord:  

 While identity is a story we tell ourselves about who we are, why we are the way we are, and how 
 we got to be this way, none of this happens in isolation. Identities are formed in the company of ot
 hers and through culturally inflected ways of thinking, speaking and acting - they are, in other  
 words, discursive (Thomson & Hall 2008, s. 148). 

Här framhåller Thomson och Hall hur identiteter skapas i möten med andra människor och hur vi 
tänker, pratar och agerar, så med andra ord är identiteter diskursiva menar Thomas och Hall. Bild-
framställning och bilders påverkan på riktigt unga barn kan bidra till formande av en trygg och hel 
människa, detta lyfter Charles Bleiker (1999) fram i sin studie The development of Self through Art. 
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Bleiker anser att som lärare för riktigt unga elever behöver man vara medveten om den potential 
som bildskapandet har för att utveckla och definiera ”jag” i barnet. Vidare framhållet Bleiker hur 
läraren behöver sträva efter att tillhanda hålla de rätta materialen samt erbjuda eleverna en rymlig 
och inspirerande miljö, där de kan interagera med varandra och arbeta med bilduppgifter som gör 
att de kan se på sig själv och andra. Bleiker lyfter även fram hur läraren tillsammans med barnet, 
bör hylla det som barnet har skapat, och hur det är en viktig i formandet av ett tryggt och självsäkert 
”jag.” 

I metastudien Art for arts sake som tagits fram av OECD (2013) har man undersökt de estetiska 
ämnenas inverkan på elevers förmågor.  Undersökningen fastslår att de konstnärliga förmågor som 1

utvecklas i estetiska ämnen, förutom hantverket i sig, är föreställningsförmåga, reflektion, kritiskt 
tänkande, kreativitet, förmågan att utrycka sig, utforska, att noggrant observera samt social kom-
petens. Undersökningen framhåller också hur de estetiska ämnena erbjuder en möjlighet till int- 
rospektion och ett sätt för eleven att hitta en personlig mening. OECD:s slutsats är att estetiska äm-
nen i skolan ska motiveras i sin egen rätt, inte med hänvisning till effekten på andra ämnen eller 
förmågor (OECD, 2013).  
  
I forskningen om de estetiska ämnena talar man ofta om överföringseffekter, det vill säga i vilken 
utsträckning kunskaperna från de estetiska ämnena bidrar till att eleverna kan tillägna sig kunskap i 
andra ämnen. I denna fråga finns delade meningar inom forskarvärlden. En forskare som i sin 
forskning visar på att det finns överföringseffekter från undervisning med tydliga estetiska och  
kreativa inslag är forskaren Anne Bamford (2006). Forskningen Bamford bedriver visar på att 
bildämnet har en effekt på skriv- och läsinlärning men även matematik, språkinlärning och kritiskt 
tänkande. Bamford´s forskningssammanställning innefattar både användning av konstnärliga ut-
tryck och kreativitet i all undervisning samt i de estniska ämnena i sig. I en något senare forsknings-
rapport i en amerikansk forskningssammanställning om bildämnet (Hetland, Winner, Veenema & 
Sheridan 2013) så konstateras det att dessa överföringseffekter är svåra att påvisa. Däremot visar 
rapporten på flera andra förmågor och kunskaper som eleverna får med sig såsom bildseende, för-
mågan att uttrycka sig med bilder, hantverkstekniker, kritiskt tänkande, kunskap om konstnärliga 
uttryck och förmågan att ta sig igenom en arbetsprocess. 

Sammanfattningsvis så lyfter forskningen fram hur en personlig identitet kan definieras utifrån för-
mågan att hålla fast vid och formulera en berättelse om sig själv (Giddens, 1991), hur bildämnet kan 
ge eleven näring i sitt liv (Malmström, 2002), hur identiteten skapas i mötet med andra (Thomson & 
Hall, 2008), den potential som bildskapandet har för att utveckla och definiera ”jag” i barnet  
(Bleiker, 1999), hur de estetiska ämnena erbjuder en möjlighet till introspektion och ett sätt för  
eleven att hitta en personlig mening (OECD, 2013).  

 OECD är en förkortning av Organisation for Economic Co-operation and Development.  1

http://www.oecd.org (hämtad 2018-12-23)
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2. Resultat 

2.1. Deltagarnas synsätt var för sig 
Här presenteras en sammanfattning av varje deltagares intervjusvar, detta för att låta deras olika  
beskrivningar och tankegångar få komma fram och ge ytterligare perspektiv till studien.  

2.1.1 Kreativiteten gör bildämnet unikt 
Deltagare 1 (D1) lyfter fram kreativitet som något som gör bildämnet unikt, att vi behöver våra 
hjärnor till att komma på olika kreativa saker, att våga skapa nytt och ändra på det som finns. Det är 
inte mycket som kan ersätta det än så länge. Hen bekräftar också det som Skolverkets rapport 
(2015) skriver om bildämnets bristande stöd i hemmet och att flickor träder fram något starkare 
inom bildämnet. Hen välkomnar att ta in elevers egenvärldar i bildämnet men ser också det som 
viktigt att vidga deras vyer genom att introducera dem till nya områden och arbetsmoment. Hen lyf-
ter också fram elevers förförståelse om bildämnet att antingen är man duktig eller inte. Hen betonar 
även vikten av att den kreativa processen måste få ta tid samt elevers självbilder och ofta bristande 
självförtroende inom bildämnet.   

2.1.2 Vi måste hjälpa varandra 
Deltagare 2 (D2) har ett tydligt medmänsklighets perspektiv i sin undervisning och arbetar starkt för 
att eleverna skall känna mer medkänsla för varandra. För att uppmuntra eleverna har hen utvecklat 
ett eget individuellt betygssystem för att uppmuntra eleven så att de kan se att de kanske är starkare 
på vissa områden och behöver arbeta mer inom andra områden. Även här lyfts tjejer fram som star-
kare med hänvisning till att det ligger mycket träning bakom. Hen menar på att bildundervisningen 
ger dem verktyg som de sedan kan använda för att uttrycka sin fantasi vilket hen menar på får dem 
att känna sig stolta över det som de presterar. 

2.1.3 Identitetsarbeten det absolut viktigaste  
Deltagare 3 (D3) ser bildämnets styrka att kunna arbete med identitetsstärkande bilduppgifter. Hen 
bekräftar att elever arbetar med ämnen såsom självsvält, mobbing och känslan av att inte vara värd 
någonting. Hen anser också att styrningen från politikers håll blivit hårdare men välkomnar sam-
tidigt ett mer styrt arbetssätt i form av matriser. Att arbeta i halvklass är något som hen ser som ett 
sätt att nå eleverna på ett djupare plan. Mognaden hos eleverna menar hen på syns tydligast i de  
senare årskurserna samt att de mest välarbetade bildarbetena oftast görs av flickor. 

2.1.4 Bildämnet kan bryta upp konsummist identiteten  
Deltagare 4 (D4) framhäver bildämnet möjligheter att bryta upp konsument identiteten och ge  
möjlighet för eleverna att känna att en del av deras identitet är att de är skapande människor. Den 
subjektiva delen av vad det innebär att vara människa och hur bildämnet kan lära eleven att blir en 
mer analytisk människa betonas hos D4. Hen pratar också om mognad, både hos sig själv som  
lärare men även hos elever i deras utveckling, och hur detta påverkar undervisningen. D4 har också 
en intressant ingång till hur språket kan användas som metafor för hur elever kan närma sig bild- 
berättande. Bristande självförtroende hos eleverna och hur de svagare eleverna vinner på att ha mer 
styrda bilduppgifter lyfts fram.  

2.1.5 Erfarenheten av att stå på en vernissage 
Deltagare 5 (D5) utmärker sig genom att ha en mer friare inställning till kursplan och styrning än de 
övriga deltagarna i studien. Hen anser att det finns en frihet i bildämnet som hen utnyttjar i sitt upp-
lägg av bilduppgifter. D5 anser att kontakten med samhället och erfarenheten för eleverna av att ha 
stått på ett vernissage och få se hur folk tolkar och analyserar deras bilder, är ett av de viktigaste 
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momenten som eleverna har med sig från bildundervisningen. D5 pratar också om lyckokänslan i 
rummet när eleverna hittar den kreativa koncentrationen och det djupt mänskliga i att få uppleva att 
man har skapat någonting.  

2.1.6. Bildundervisningens mission 
Deltagare 6 (D6) framhäver att bildundervisningens viktigaste uppdrag är att vara allmänbildande i 
hur man använder bilder. Hen lyfter framförallt fram hur en elev i åk 4 gjorde en egen film om kön-
sidentitet och ser elevers mognad som något ytterst individuellt. Likaså elevers resa genom den  
kreativa processen lyfts fram och hen refererar ofta till sin egen kreativa process. D6 anser också att 
ett av skolans viktigaste uppdrag är att bygga trygga relationer och månar om det medmänskliga 
perspektivet och att vara en vuxen som vågar visa att man möter eleverna på deras egen nivå. 

2.2. Dekonstruerat 
I denna dekonstruktion har samtliga deltagares uttalanden har skiljts från sina sammanhang och  
sedan kategoriserats utifrån nya innebörder. Dekonstruktionen har gjorts för att se vilka gemen-
samma tankegångar som finns men även vilka skillnader som träder fram, till skillnad mot kon-
struktionen där varje deltagares unika tankgångar lyftes fram. För att hålla en röda tråd så har  
dekonstruktionens underrubriker kategoriserats utifrån studiens fokusområden; styrning, samspel 
och individ.   

2.2.1 Styrning 
Här beskriver deltagarna sin relation till styrning, tolkning av kursplanen och hur mycket de  
låter sig styras av den samt reflekterar över sin egen mognad att följa kursplanen. 

2.2.1.1 Tolkning av styrning och kursplan 
D4 har ett tydligt reflekterande både kring elevernas mognad men även sin egen mognad i sin lärar-
roll och beskriver det enligt följande:    

 Jag tänker generellt att det är mycket av en mognadsfråga i både från elevernas sida och från lärar-
 nas sida och från hela lära utifrån kursplanen, utifrån den processen att vi försöker att komma  
 överens om att vi ska ha en bildundervisning som ska ha ett visst innehåll, och vi har kanske kommit 
 på några bra saker som att det ska vara mer kommunikativt, men vi kanske inte alla är mogna för det 
 som lärare.Alla de här sakerna, den styrningen som finns i kursplanen, allt måste ju med, men det är 
 filtrerat genom min förmåga, min relation till eleverna, vad jag kan få dem att göra och vad de  
 förmår själva (D4). 

Här lyfter bildläraren även fram sin egen mognad och förmåga att omsätta det som står i kurs- 
planen. Hen uppger sig vara ett slags filter mellan kursplanen och eleverna, där mognad och trygg-
het i kursplanens olika moment styr vad som undervisas. D3 upplever att styrningen är stark men 
samtidigt ger det hen en viss kontroll trots att hen uppfattar det som tidskrävande:  

 Det är oerhört styrt kan jag tycka, utav politikernas oro av att eleverna inte får lära sig det de ska.  
 Det har blivit styrt också med de här matriserna. Vi röstade om det. Det är ett beslut som vi tagit på 
 denna skola. Det blir väldigt styrt. Allt får man inte in i matriserna. Jag tror att jag börjar tycka att 
 det här faktiskt är bra. Det tar väldigt mycket tid. Jag sparar alla mina arbeten som jag har (D3). 

D3 uttrycker en dubbelhet, det är tidskrävande men hen börjar tycka att det är bra. En trolig utveck-
ling är ju att den investerade tiden i slutänden ger avkastning i form av mer kontroll. D5 skiljer sig 
tydligt från de andra och hävdar att hen i stort sett inte tittar på kursplanen, men när hen berättar om 
sin undervisning, så framgår det att hen i stor utsträckning låter eleverna arbeta med att kom- 
municera och presentera sina arbeten för samhället.  
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 Vi kör inte mycket bildanalys överhuvudtaget, du kommer upptäcka att jag är en person som borde 
 få sparken från det här yrket för att jag ligger way off läroplanen. Jag jobbar ganska hårt och  
 ambitiöst, men jag sitter inte och lusläser läroplanen om jag ska vara ärlig. Jag tycker också att den 
 nya läroplanen är lite människofientlig på nåt vis. Jag tycker att det står lite för mycket i läroplanen i 
 alla ämnen, som lägger en stress på lärarna, speciellt mina kollegor i teoretiska ämnen. Bild går lite 
 under radarn. Vi har inga nationella prov, vi har inte sökarljuset på oss på samma sätt, vilket jag ut 
 nyttjar till 100%, jag gör grejer som jag tycker är roligt att göra helt enkelt, så oansvarigt är det 
 (D5). 

D5 har lång yrkeserfarenhet och känner sig nöjd om eleverna har haft några kreativt lyckliga upp-
levelser när de lämnar grundskolan:  

 Jag tycker att vi ska skala ned ambitionerna, har mina elever gått igenom grundskolan, och haft  
 några kreativt lyckliga upplevelser då är jag nöjd. De kommer inte att ha gått igenom allting, de fles-
 ta av dem kommer inte att jobba med det här i sitt yrkesliv, de har ett behov av att förstå bilder efter- 
 som de lever i ett bildkommunikativt samhälle  (D5). 

En bildlärare som D5, med lång arbetslivserfarenhet, visar att det finns en grundkänsla i kroppen att 
hen är på rätt spår. Hen har släppt läroplanen och utnyttjar bildämnets frihet att inte ständigt ha 
sökarljuset på sig. D6 eftersöker en tydligare skrivning kring reella färdigheter i kursplan och kun-
skapsmål och ser bildämnet som det viktigaste ämnet av alla: 

 Kursplan och kunskapsmål borde handla mycket mer om reella färdigheter än om lärande av  
 fakta. För kan du inte, hantera till exempel en sax eller en pensel eller vad som helst, så har du ingen 
 reell nytta av fakta. Så att nånstans skulle jag vilja att man kom dit hän, när skolor fattar att bildäm-
 net är egentligen det viktigaste ämnet, för att det är på bilden som alla de  andra ämnena vävs ihop 
 och blir det där konkreta (D6). 

Här lyfter D6 fram lärande inom bildämnet i ett metaperspektiv, genom att framhäva det som det 
ämne där allt vävs samman, vilket också kan kopplas till kursplanen i bild (Skolverket, 2011).  

2.2.2 Samspel 
Samspel syftar här på själva praktiken där möten, relationer och undervisning sker och deltagarnas 
beskrivning av upplevelsen av denna utifrån studiens syfte att undersöka bildlärarnas beskrivningar 
av bildämnets möjligheter och begränsningar att vara en del av elevers identitetsskapande processer. 


2.2.2.1 Egenvärldar  
Huruvida man ska ta in elevers egenvärldar råder det olika meningar om bland deltagarna.  
D1 använder sig av elevers egenvärldar för att locka in dem, men målet är ändå att de ska lära sig 
något nytt:  

 Det är klart att man alltid när man gör en uppgift så vill man att det på nåt sätt ska locka dem eller 
 kännas som viktigt för dem, men däremot så tycker jag också att det är viktigt att introducera dem 
 till det som de inte brukar göra, och upptäcka nya saker, som de inte liksom stöter på jämnt i sin egen 
 värld, men där med inte sagt att man inte kan få in det som de är intresserade av (D1). 

D1 är medveten i vilken utsträckning hon tar in elevers egenvärldar och även tydlig med sitt syfte  i 
att göra det. D3 låter elever använda sig av sina egenvärldar i bilduppgifter som rör den koncep- 
tuella konsten: ”Det blir mest i den konceptuella konsten, där är de så självutlämnande och de skri-
ver och berättar mycket om sina egenvärldar. Om trycket utifrån, ja men det här med alla selfies hur 
man ska se ut och passa in och låtsas vara någon man inte är.” (D3) D3 menar på att vissa områden 
passar bättre att arbeta med egenvärldar, här lyfter hen fram den konceptuella konsten som ett  
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exempel. Här finns ett större utrymme för eleven att lägga till egna referenser. Det är inte alla bild- 
lärare i studien som omfamnar inkluderingen av egenvärldar, utan till exempel D4 ser det mer som 
ett växelspel och att eleverna också måste kunna lita på att skolan har läget under kontroll.  

 Möter dem där de är. Man skulle ju kunna så får man ju lite grand en känsla av att Thomas Ziehe är 
 lite konservativ, att skolan ska stå för bildningsideal och så där, och det tycker jag också, men sam- 
 tidigt så fort någon kommer och säger att vi ska möta dem där de är och anpassa uppgiften efter den 
 plattform som de använder, så tänker jag antar att det är något växelspel. Jag tror att eleverna de som 
 går i skolan behöver lita på att vi har koll på vad som behövs, men det är som att vi inte har koll på 
 vad som behövs för att vi inte vet exakt vad de gör idag, alltså bara för att jag inte sitter och spelar 
 Fortnite så vet inte jag vad som är viktigt här i livet (D4).  

D4 betonar ett växelspel i förhållande till elevernas egenvärldar. Hen instämmer med Ziehe att  
skolan ska stå för ett bildningsideal samtidigt som han lyfter fram hur elever också måste kunna lita 
på lärarens kunskaper, trots att läraren inte har kunskap om elevernas alla egenvärldar.  

2.2.2.2 Den kreativa processen 
Flera av deltagarna i studie betonar vikten av att låta den kreativa processen få ta sin tid. D1 bes-
kriver det på följande sätt:  

 Och jag tycker de allra allra coolaste, jag blir sällan imponerad, men jag blir superimponerad över 
 att, ja det är nästa så jag börjar gråta, det är elever när de liksom bara tar det där skuttet och bara fat-
 tar att jaha det var så man skulle göra. Jag tänker hela tiden hur jag är i min egen skapande process. 
 Då alltså de här flowtopparna de är ju ganska få egentligen. Men vägen dit kan ju kantas av både  
 stup och ja den kreativa processen. Jag tänker nog lite samma sak, med eleverna att eftersom jag ska 
 ge dem uppgifter som de ska ha sjukt mycket nytta av de lär sig, så måste också den kreativa  
 process sen också få ta tid (D6). 

D6 refererar till sina egna erfarenheter av den kreativa processen i mötet med eleverna, där hon lyf-
ter fram att det inte enbart är en positiv process utan man behöver även kunna ta sig igenom mot-
gångar. D5 lyfter fram koncentrationen när eleverna befinner sig i sin egen skapande värld: 
  
 Skapandet och görandet, det här ju en process, det är ju fantastiskt, jag blir ju lycklig när jag ser en 
 grupp där alla befinner sig i någon slags kreativ koncentration, det är så fascinerande att vara med 
 om det här man går runt och tittar. De sitter alla väldigt nära varandra, men de är alla i sin egen 
 skapande värld, det är ju en lyckokänsla att befinna sig i rummet (D5). 

D5 lyfter här fram både sin egen lyckokänsla av att befinna sig i rummet och upplevelsen av elevers 
kreativa koncentration och arbete med den kreativa processen. Hen lyfter fram en slags dubbelhet, i 
tillfredställelse både hos sig själv som lärare men även hos elever. D5 betonar även den kreativa 
processens olika faser:  

 Förhoppningsvis har man i början en entusiast puckel, att man lyckas väcka deras intresse, att det är 
 häftigt. Man måste ha en gnista i början. Men sedan så är det en process som inte alltid är lustfylld 
 men man är bara tvungen att göra det här, och förhoppningsvis kommer man ut på andra sidan. Det 
 här projektet verkade omöjligt men vi lyckades ju på något sätt tillsammans. På tal om identitet, det 
 lilla fröet, har jag hos några elever fått den här känslan av det dubbla i här, entusiasmen och trött- 
 heten och att besegra tröttheten och komma ut på andra sidan, då är jag nöjd (D5). 

D5 framhäver hur den kreativa processen inte enbart innebär lyckliga stunder utan även att ta sig 
igenom en process som stundtals är krävande. 
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2.2.2.3 Relationer mellan lärare och elever 
Flera av deltagarna i studien påtalar hur viktigt det är att bygga förtroendefulla relationer med  
eleverna: 
  
 En kille satt med sin iPad, så jag tog den ifrån honom. Då jobbade han jättebra. Så då sa jag till 
 honom; ”Vad bra du jobbade. Du är duktig.” Jag gav tillbaka spaden och sa: ”And you need to  
 stop this shit!” Och så skrattade vi tillsammans. Jag skulle inte säga det till vem som helst. Jag kän-
 ner av. Jag leker med dem. Det är viktigt att bjuda på sig själv lite också. Vara snäll men hård (D2). 

D2 bjuder på sig själv i mötet med eleverna när hon skämtar och använder sig av engelska fraser. 
Hon är fullt ut närvarande i mötet med eleverna. D6 ser musiken som en viktig del i relationsbyg-
gandet:  
 Jag minns förra året så spelade jag Refused för dem en gång när de kom in i klassrummet. Och så  
 var det en elev som sa: ”Va lyssnar du på Refused men det är ju punk, det trodde jag inte om dig. Nu 
 blev ju du jättechill.” Så var det. Och så sa jag så här: ”Men vad hade du tänkt att jag lyssnar på för 
 något?” Och då sa jag så här att: ”Jag tycker att det är rätt så avkopplande att lyssna på punk för att 
 det är så explosivt och då får jag ut massor energi som jag behöver få ut liksom.” Och så sa jag så 
 här: ”Ni får spela en låt var av era älsklingslåtar.” Att redan där har jag signalerat att jag är på eran 
 nivå, jag ser er, jag är inte intresserad av att du bråkar, eller att du strular, jag är inte intresserad av 
 det. Någonstans där i tror jag är nyckeln till att elever växer och att elever lär sig att socialiseras, för 
 när de märker att det finns vuxna som faktiskt bryr sig om dem som inte bara håller på och håller  
 på (D6) . 

Genom musiken har D6 hittat ett sätt att nå fram till eleverna. Hon spelar sin egen musik och låter 
även eleverna får vara med att påverka musikval. Eleverna får erfara att hen som lärare bryr sig om 
dem och utifrån detta bygger hen sin relation med eleverna.  

2.2.2.4 Bild är ett träningsämne 
Flera av deltagarna i studien refererar till fotbollsmetaforer när de ska berätta att bildämnet är ett 
träningsämne: 
  
 Jag säger till killarna; ”hur mycket tränar du på fotboll?” De säger: ”Ja kanske tre timmar tre  
 gånger i veckan.” Det är nio timmar. Jag säger: ”Om ni lägger ner nio timmar på bilduppgiften hur 
 bra tror du det hade blivit?” Bild är precis som matte, som vilket ämne som helst, det är vad du lär 
 dig och vad du har för intresse, och hur mycket tid du lägger ner, men att säga att du inte kan det är 
 bara snack (D2). 

Referensen till fotbollsmetaforer gör det enkelt att förstå att det ligger träning bakom om man vill 
bli bra på något. Hen accepterar inte heller elevernas argument att de inte kan, utan påtalar för  
eleverna att hård träning ligger bakom. D4 använder sig också även språkmetaforer:  

 Det är lätt att hamna i fotbollsmetaforer när man ska göra saker, och det kan man göra, det här du  
 gör nu det är som när du går på träning och duttar runt bollen, eller springa runt mellan koner, när du 
 gör en skiss så är det som att sparka mellan konerna, på matchen så står det inga koner på planen, det 
 är det på riktigt, när du börjar göra en bild som du vill berätta någonting med då behöver du ha gjort 
 de här skisserna. Jag tycker nästan att det är intressantare, att använda språket som metafor. Att bara 
 förklara för dem när du ska säga någonting i en text på svenska, så använder du ju vissa ord för att få 
 fram det du vill säga, när du ritar i bild så använder du en viss stil, vissa bildelement, en viss kom- 
 position för att får fram det du vill berätta. Vill du berätta en spökhistoria så måste du prata om ked-
 jor som rasslar, vill du göra en spökbild ja då måste du ha med det liksom (D4). 

D4 använder sig av språket som metafor för att lyfta fram hur viktiga de olika komponenterna är 
inom bildberättandet. För att återkoppla till fotbollsmetaforen så behöver eleven träna sig på att ut-
veckla dessa berättartekniker, det vill säga göra skisserna, eller som i fotbollens värld; träna på att 
dribbla mellan konerna innan det är dags för match.  
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2.2.2.5 Könsskillnader 
De flesta av deltagarna i studien påtalar att flickorna oftast är starkare i bildämnet vilket också ofta 
syns i betygen. D2 anser att bland annat prioritering ligger bakom:  

 Det är mycket starkare med tjejerna för att de gillar det. Men som jag säger till killarna att det är en 
 prioritering. Jag säger många gånger att tjejerna tycker det är kul  och det blir en prioritering, men det 
 betyder inte att ni är dåliga, det betyder att ni lägger inte så hög prioritering på det. Då accepterar  
 dem de bättre (D2). 

D2 förklara orsaker och samband för eleverna, vilket också ger eleverna en chans att förstå att det är 
möjligt att påverka. D4 menar på att hård träning ligger bakom:  

 Generellt, jag har lite fler tjejer som sitter hemma och ritar. Tänk dig en elev som sitter och ritar  
 dekorativt, tränar handlag, som sitter och ritar kroppar och ansikten, och ögon, som sitter och färg 
 lägger med lite nyanser, de är till 96% tjejer. Klart jag har någon kille som gör det, men även de som 
 tycker det är kul att sitta och rita de gör det ganska slarvigt och hårt också (D4). 

Båda deltagarna lyfter i diskussionen om könsskillnader fram att det ligger många timmars träning 
bakom att det är så stor skillnad mellan könen. 

2.2.2.6 Bildämnets stöd i hemmet  
Bildämnet har enligt flera av deltagarnas beskrivningar ofta ett svagt stöd i hemmet. D1 gör en jäm-
förelse med annat ämne och bildämnet: ”Det jag kan märka eftersom jag har två ämnen, är att hör 
man av sig hem gällande engelskan då blir det liv och rörelse, men med bilden är inte alls 
samma.” (D1) Det jag ser i föregående citat är att D1 kan både se och uppleva bildämnets svara stöd 
i hemmet på ett mer konkret plan när hen jämför med sitt andra ämne engelskan. D5 lyfter fram den 
bristande föräldrakontakten och tror att det delvis beror på att hos elever med en annan bakgrund än 
den svensk-svenska så har man en förförståelse om att bild inte är ett viktigt ämne, och beskriver 
det enligt följande:  
  
 Vi har problem med föräldrakontakt tycker jag i det här området. Det är väldigt extremt här. Nästan 
 alla elever har föräldrar med en annan bakgrund än den svensk-svenska. Och de föräldrarna har upp
 fattningen att grundpelarna i skolan är matematik och naturvetenskap. Svenska är också längre ned, 
 svenska är det viktigaste ämnet för dem skulle jag vilja påstå tillsammans med bild (D5). 

D5 framhåller hur föräldrarna förförståelse för bildämnet påverkar bildämnets stöd i hemmet. D6 är 
den deltagare som kommer med ett konkret exempel på vad man kan göra för att bryta den negativa 
trenden med bildämnets svaga stöd i hemmet:  

 Förra året jobbade jag på en skola där föräldrarna inte var så närvarande, de litade på att skolan tog 
 hand om deras barn helt enkelt. Då gjorde vi en interaktiv vernissage, de föräldrar som hade tillgång 
 till epost eller mobiltelefon, då skickade eleverna till sina föräldrar den här lilla länken. Så var det en 
 mamma som kom fram till mig hon kom från Syrien, hon kunde väldigt lite svenska. Hon ryckte tag 
 i mig, jag måste bara berätta sa hon, så fick sonen översätta, hon sa: ”Åh nu fattar jag plötsligt vad 
 min son gör i skolan. Vad kul att ni gör detta, att ni gör sådana här saker.” (D6) 

D6 visar hur man med enkla medel kan bryta något som upplevs negativt. Hen bekräftar att hen fick 
direkt gensvar från en förälder när sättet att kommunicera med hemmet förändrades.  
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2.2.3 Individ 
Individ syftar här på deltagarnas upplevelse av elevernas individuella förutsättningar i skolan i  
relation till identitetsskapande processer, bland annat så berörs elevers självförtroende, elevers 
mognad och vikten av förtroendefulla relationer med eleverna. 

2.2.3.1 Självförtroende  
Flera av deltagarna framhäver att elevers självförtroende har stor inverkan på bildundervisningen. 
D1 framhäver samhällets normer på perfekta bilder:  

 Det som jag tycker är sorgligt som man kan se. Många tar ju selfies och det är bilder hit och dit  
 som läggs ut på olika medier och så. Men det finns alltid en klick som aldrig vill vara med på bild. 
 Som aldrig vill visa sig själva och det tycker jag har blivit en större svårighet sedan jag började jobba 
 också. Det behöver inte handla om självporträtt, det kan handla om att visa vad man har gjort själv, 
 det kan en del tycka är jättejobbigt. Någonstans så finns det en förväntan på perfekta bilder, när man 
 lägger ut en bild så ska man fixa till den och det ska vara filter, man tar hundra bilder så väljer man 
 ut en som man är nöjd med. Förr i tiden så så man ut som en idiot och då gjorde man det för man  
 hade bara den bilden. På något sätt hittar de fel hos sig själva väldigt snabbt (D1). 

Här tydliggörs hur samhällets skeva normer på perfekta bilder påverkar eleverna och hur deras 
självförtroende inom bildskapandet påverkas negativ av detta. D4 har en uppfattning om att styrda 
uppgifter passar elever som behöver extra stöd: 

 Ju svagare eleverna är i ämnet desto mer styrning behöver de nog, de blir vilsna och osäkra på sig 
 själva och får prestationsångest och de alla de ungar som bråkar mest i de yngre åren i årskurs 4-6, så 
 när man väl får fatt på dem, nu jobbar vi tillsammans du och jag, då bryter de ihop och säger: ”Jag 
 kan inte!” Så det är inte så konstigt att de bråkar. Då är så här styrda uppgifter jättebra (D4). 

D4 har här hittat ett sätt att arbeta med de elever som har bristande självförtroende genom att arbeta 
med att styrda kortare uppgifter och fokusera på att detta är något lärare och elev gör tillsammans. 

2.2.3.2 Mognad 
Deltagarnas beskrivningar av elevers mognad skiljer sig åt. Vissa hävdar att den kommer i slutet på 
8:a eller 9:an medan andra hävdar att den är så otroligt individuell och inte går att styra. D3 lyfter 
fram elevens mognad som något som kommer i de senare årskurserna: ”Det är som att det kommer 
någonstans i slutet på 8:an i början på 9:an, innan dess så jobbar de mest med teknikerna, de är inte 
riktigt där än, en del är ju det. De mognar på så väldigt många sätt.” (D3) Här blir progressionen 
tydlig, hur D3 först ser ett tydligt teknikfokus och att mognaden sedan kommer i slutet av grund-
skolan. En annan av studiens deltagare lyfter fram den individuella utvecklingen:  

 Det är så otroligt individuellt. Jag har undervisat rätt mycket på gymnasiet. Jag blir förvånad över att  
 träffa elever som ligger på en nivå som skulle kunna vara på en årskurs 4-5 nivå i produktion och  
 reflektion. Där man inte på något vis varken har eller inte kan behärska tekniker eller någonting  
 egentligen. Det är individuellt i allra högsta grad (D6). 

D6 påtalar den individuella utvecklingen från sitt arbete med gymnasieelever och ens erfarenhet är 
att vissa elever ligger långt efter i utvecklingen. Elevers mognad beskrivs här utifrån två olika syn-
sätt grundade på olika erfarenheter.  
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2.2.3.3 Identitet 
Deltagarnas beskrivningar visar på en rad olika förhållningssätt och syn på möjligheter kring  
begreppet identitet. D1 lyfter fram kreativiteten som en viktig beståndsdel:  

 Kreativiteten, att tänka att det är inte så mycket som kan ersätta den iallafall. Just det här och våga 
 och skapa nytt eller ändra på det som finns eller våga. Att bildämnet är sådant ämne som inte helt  
 kommer kunna ersättas med andra saker än så länge iallafall, för det kräver fortfarande den där  
 kreativiteten. Vi behöver liksom våra hjärnor till att använda och komma på de här sakerna. Det är 
 väl en stor bit tänker jag (D1). 

D1 här sätter fingret på bildämnets unika kärna, själva kreativiteten, som hen anser är svår att ersät-
ta med någonting annat. En intressant ingång till begreppet identitet har D4 som ser bildämnets 
möjlighet att bryta elevers konsumentidentitet:  

 Jag tror att en viktig sak som bildämnet kan göra är att bryta upp konsumentidentiteten, och att  
 man blir en, om det ens är ett ord, att vi inte bara är personer som konsumerar media och annat och 
 intryck och att vi också är personer som kan skapa. Att vi helt enkelt ger möjlighet för ungarna att 
 känna att de är skapande människor och att det får ingå i deras identitet. De är inte bara en person  
 som konsumerar utan de är en person som kommer med något eget också som de har gjort. De är  
 inte bara ett utseende och en plånbok (D4). 

D4 lyfter här fram hur det i en identitet kan få ingå erfarenheten av att vara en skapande människa. 
Hen ser också det viktigt att bryta elevers roll som konsumenter och istället vara producenter. D2 
lyfter fram elevers fantasi, stolthet och hur deras idéer är en del av vem de är:  
  
 Jag märker att när jag ger dem verktygen och sen när de lär sig att blanda in deras fantasi, då fattar 
 de att de kan göra väldigt mycket. Och de är då ganska stolta över sig själva. Jag ger dem både tek-
 nik och fantasi, eller får fram deras fantasi, så att de fattar att ok jag kan det här. De är oftast väldigt 
 stolta över det som de gör, och deras idéer kommer fram och deras idéer är en del av vem de  
 är (D2). 

D2 ser det som att de verktyg eleverna får i bildämnet hjälper dem att kunna omsätta sin fantasi i 
idéer, utifrån detta kommer sedan elevernas erfarenhet av att vara stolt över någonting de har  
skapat, det vill säga en skapande identitet som D4 tidigare var inne på. Identitetsarbeten kan också 
vara när eleverna får arbeta med sig själva i olika filmprojekt, D3 berättar:  

 Mitt största arbete som handlar mer om vem är jag och identitet och så, det gör jag i årskurs 9, där 
 de ägnar hela höstterminen åt att alla gör sin egen film. De skriver om självsvält och de skriver om 
 att de inte tycker att de är värde någonting. De skriver om mobbing. De gör sina filmer om det. Att 
 de inte vill leva. Det är otroligt mycket identitetsarbeten så de jobbar så mycket med sig själva. Det 
 är mitt absolut viktigaste arbete (D3). 

D3 synliggör här hur elever olika livsproblem kommer till uttryck i bildämnets filmprojekt, D3  
menar på att det är ett sätt för eleverna att arbeta med sig själva. En deltagare har tagit fasta på själ-
va kommunikationen i koppling till identitet, att elevernas bilder kommer att ha en mottagare och 
elevens erfarenhet av detta:  

 Jag vill så det här i elevernas medvetande. Att så ett frö att här kommer min bild att finnas i ett  
 sammanhang. Att få vara med om den här erfarenheten, att vara med om en vernissage, att det har 
 varit en publik, folk har funnits runtomkring och sett min bild det jag vill kommunicera. Det tror jag 
 handlar om identitet. Jag tror att jag gör mitt jobb med kommunikation med samhället, med känslan 
 av att de har stått på en vernissage (D5). 
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D5 berättar här hur eleven får en erfarenhet av att vara sedd. Film är hos deltagarna i denna studie 
ett återkommande medium när de talar om begreppet identitet. D6 berättar här om ett exempel med 
en så pass ung elev som i årskurs 4:  

 En elev i årskurs 4 gjorde en film om könsidentitet. Bara det att komma på det att man ska göra det. 
 Han gjorde den själv. Han kom till mig flera gånger, så sa han: ”Får jag göra en film om hur man  
 blir en flicka?” Ja sa jag, det är klart man får det. Självklart det är ju jättekul. Det var en av de 
 finaste filmerna jag sett av en fjärdeklassare. En av de finaste filmerna jag sett överhuvudtaget. För 
 bara det här att komma på att man ska göra en film av något som är så naket och känsligt. Jag tror att 
 han funderade oerhört mycket på sin könsidentitet. Det är ju kul att välja ett sådant medium att då 
 gör jag en film. Det var ju säkert hans bekännelse till omvärlden på något vis (D6). 

D6 berättar här hur stora livsfrågor för förhållandevis unga elever kommer till uttryck genom film-
skapande. Att berätta med film som uttrycksmedel blev för eleven en möjlighet att berätta om sina 
funderingar kring hur man blir en flicka.  

Sammanfattningsvis så har den konstruerade delen av resultatet här visat oss varje deltagares  
separata syn på bildämnets möjlighet och begränsningar att vara en del av elevers identitetsskapan-
de process. I den dekonstruerade delen av resultatet kan vi se en rad olika kategoriseringar som  
belyser bildlärarnas gemensamma beskrivningar av bildämnets möjligheter och begränsningar att 
vara en del i elevers identitetsskapande processer. I diskussionen kommer resultatets båda delar lig-
ga till grund för hur resultatet speglas mot aktuell forskning, ämnesutvärderingen i ämnet bild 
(Skolverket, 2015) och kursplan för ämnet bild (Skolverket, 2011). 
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3. Diskussion, metoddiskussion och slutsats 
I följande avsnitt kommer analysresultaten att diskuteras utifrån studiens syfte att undersöka bild-
lärares beskrivningar av bildämnets möjligheter och begränsningar att vara en del av elevers iden-
titetsskapande processer. Diskussionen är upplagd utifrån studiens fokusområden styrning, samspel 
och individ vilket också möter studiens frågeställning hur bildlärare beskriver sin upplevelse av 
styrning, samspel och elevernas individuella förutsättningar i skolan i relation till identitetsskapande 
processer.  

3.1 Diskussion 
Som en sammanfattning inför genomgången av diskussionen presenteras här en tankekarta över  
fokusområden och hur de samspelar med varandra. Det vi här ser är hur det finns flera olika fak- 
torer som påverkar både lärare och elever i bildundervisningen och utkomsten av den, vilket i sin 
tur styr vad vilka möjligheter och begränsningar bildämnet har att vara en del av elevers identitets- 
skapande processer.  

Figur 1. Skiss över studiens fokusområden: styrning, samspel och individ. 
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3.1.1 Styrning 
Studiens syfte är att undersöka bildlärares beskrivningar av bildämnets möjligheter och begräns-
ningar att vara en del av elevers identitetsskapande processer. Vad gäller bildlärarnas syn på styr-
ning så är samtliga av deltagarna i studien är överens om och ställer sig bakom den senaste kurs-
planens (Skolverket 2011) tydliga fokus på bildanalys och kommunikation. Resultatet visar att de 
däremot har olika sätt att förhålla sig till den och hur mycket de låter sig styras av den.  

En av deltagarna lyfter fram att det är mycket av en mognadsfråga både hos elever men även hos 
lärare, i vilken utsträckning kursplanen går att följa. En annan deltagare upplever styrningen som 
stark men att den trots allt ger hen en viss kontroll. En tredje deltagare verkar nästan helt släppa 
kursplanen, men när hen sedan beskriver sitt arbete så kommer det fram att hen har ett stort fokus 
på kommunikation med samhället, vilket också lyfts fram som ett av målen för bildämnet. Här visar 
studiens resultat på tre olika sätt att förhålla sig till styrning och kursplan, min tolkning är ändå att 
samtliga studiens deltagare har någon slags förhållande till kursplanen vare sig de känner sig 
begränsade av sin egen eller sina elevers mognadsgrad, att den gör att de känner sig styrda eller de 
känner att kursplanen mer finns i bakgrunden och ett friare förhållningssätt har antagits. Min tolk- 
ning är därför att den undervisning som eleverna erhåller i mångt och mycket styrs av lärarens för- 
hållningssätt kursplan och styrning, vilket i sin tur påverkar bildämnets möjligheter och begränsning   
av att vara en del av elevers identitetsskapande processer.   

3.1.2 Samspel 
Området samspel lyfter här fram hur olika arbetsmoment, funktioner, händelser i bildlärarens var-
dag påverkar bildämnets möjligheter och begränsningar att vara en del av elevers identitetsskapande 
processer. Hur mycket bildläraren skall ta in elevernas egenvärldar i bildundervisningen råder det 
delade meningar om utifrån studiens resultat. En deltagare menar på att det är ett bra sätt att locka in  
eleverna i en bilduppgift, medan en annan deltagare ser mer att elevers egenvärldar kommer till an-
vändning mer i de senare årskurserna. En tredje deltagare ser det mer som ett slags växelspel, att 
eleverna också måste kunna lita på att skolan erbjuder en adekvat utbildning.  

Även forskarna har olika syn på detta, Hellman (2017) menar att en starkt meningsskapande praktik 
kan skapas genom att inkludera elevers erfarenheter utanför skolan. Likaså Öhman-Gullberg (2006) 
lyfter fram möjligheten till att använda de intertextuella referenser som finns som en resurs vilka 
kan skapa möjligheter för eleverna att kunna skapa mening och betydelse kring annars svårtolkade 
begrepp och sammanhang. Ziehe (1993) är av annan åsikt och menar på att skolan skall erbjuda 
elever någonting annat och att skolan behöver vara en motpol till elevers egenvärld. I Skolverkets 
läroplan (2011) framhålls som ett av kunskapsmålen att eleven ska kunna följande: ”kan använda 
och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har ut-
vecklat kännedom om samhällets kulturutbud.” Utifrån detta så tolkar jag det som att bildläraren har 
en skyldighet att inkludera den kultur som samhället erbjuder och som också är en del av elevers 
egenvärldar.  

Flera av studiens deltagarna framhäver den kreativa processen som en av de viktigaste erfarenheter-
na i bildämnet samt att den behöver få ta sin tid. De betonar den lyckokänsla som kan äga rum när 
en elev hittar det så kallade ”flowet” men också hur de ser hur eleverna växer när de tar sig igenom 
en process som inte alltid är lustfylld. Denna erfarenhet av själva skapandet och görandet, att ta sig 
igenom det och får erfara att de har åstadkommit något lyfter flera av studien deltagare fram som ett 
av bildämnets huvudsyften. Detta är något som stöds av Lind (2010) som i sin avhandling om  
estetiska lärprocesser lyfter fram hur dessa kan bidra till elevers skapande av mening och en  
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möjlighet för bildämnet att vara en del av elevers identitetsskapande processer. Det bekräftas även 
av Hetland et al. (2013) som i sin forskningssammanställning om bildämnet lyfter fram förmågan 
att ta sig igenom en arbetsprocess som en av de förmågor och kunskaper som bildämnet bidrar till. 
Studiens deltagare och den forskning som här lyfts fram, bekräftar samma bild, det vill säga att 
bildämnet bidrar till att elevers skapande av mening och erfarenheten av att ta sig igenom en arbets-
process är av stort värde för eleverna. 

Att bygga förtroendefulla relationer och visa att man som lärare är trovärdig lyfts fram av flera av 
studiens deltagare som en viktig del i yrket. En lärare tar som exempel att hen spelar sin favorit- 
musik för eleverna och det har lett till att de börjar diskutera musik vid sidan om vilket har lett till 
en mer personlig kontakt och ett förtroende. En annan deltagare berättar om hur hen bjuder på sig 
själv och skojar med eleverna, ”man ska vara snäll men hård” sammanfattar hen. Det som talar mot 
möjligheten att bygga förtroendefulla relationer är Skolverkets (2011) nedprioritering av antal un-
dervisningsminuter för bildämnet samt de stora undervisningsgrupperna som flera av studiens del-
tagare vittnar om gör att de inte hinner bygga dessa förtroende fulla relationer. Forskaren Kevin 
Thomas (2016) som fördjupat sig i en teori kring kulturell respons undervisning (Gay, 2010) menar 
på att en av de fyra områden i denna teori är just vikten av att bygga förtroendefulla relationer mel-
lan lärare och elever och det i sin tur leder till skapande av mening enligt Gay (2010).  

Det råder stor enighet bland studiens deltagare gällande flickornas övertag i bildämnet vilket skulle 
kunna vara en form av begränsning för pojkarna att tillgodogöra sig bildämnet som en del i deras 
identitetsskapande process.  En lärare hävdar att det till stor del är en prioriteringsfråga hos eleverna 
och att det beror på att flickor lägger ner med tid på bild på fritiden, medan pojkar inte prioriterar 
bild på fritiden i samma utsträckning. En annan deltagare menar på att hens elever som sitter ritar 
kroppar, ansikten och ögon är cirka 96 % flickor och att deras finmotorik därför tränas upp tidigt, 
medan pojkar ritar mer slarvigt och hårt. Detta är något som bekräftas i de resultat som Skolverket 
(2015) presenterar i sin ämnesutvärdering, där träder en tydlig dominans bland flickor fram.  

Studiens resultat visar att deltagarna och de lärare som deltagit i Skolverket (2015) utvärdering, 
trots allt har en syn på att bildämnet är ett ämne med störst fokus på bildframställning, trots att den 
senaste kursplanen lyfter fram bildanalys, kommunikation, presentation och bedöma sin egen ar-
betsprocess (Skolverket, 2011). En intressant aspekt på bildämnets praktik som deltagarna i studien 
ofta berörde är att bild är ett träningsämne där man behöver lägga sina timmar. Flera av deltagarna 
refererade ofta till fotbollsmetaforer och de uppgav även att många elever har en förförståelse när 
de kommer till bilden i skolan, om att bild är något man är duktig på eller ej. 

Bildämnets stöd i hemmet berörs på olika sätt av deltagarna, de är relativt enade om att stödet är 
svagt vilket också Skolverkets (2015) rapport bekräftar vilket skulle kunna ses som en begränsning 
för bildämnet. En deltagare jämför med sitt andra ämne engelska, och ser skillnad i hur föräldrarna 
prioriterar ned bildämnet. En annan deltagare menar på att föräldrarna har en förförståelse att  
skolans viktigaste ämnen är svenska, matematik och NO. En tredje deltagare har en mer konstruktiv 
lösning på bildämnets svaga stöd och arbetar istället för att bryta detta och skickar till exempel hem 
digitala länkar som visar på vad de arbetar med i bildämnet, vilket har gjort att föräldrarna känner 
sig mer delaktiga. Det kan finnas många anledningar till att stödet är svagt, som bildlärare tänker 
jag att det viktiga är att aktivt försöka öka stödet istället för att bara konstatera att det är svagt. Som 
studiens resultat visar på kan den digitala tekniken vara en hjälp i detta fall.  
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3.1.3 Individ 
När deltagarna i studien beskriver upplevelsen av elevernas individuella förutsättningar i skolan i 
relation till identitetsskapande processer, berör de bland annat elevers självförtroende, elevers mog-
nad och vikten av förtroendefulla relationer med eleverna. Flera av deltagarna i studien berör  
elevers självförtroende som något som de behöver ta i beaktning och som påverkar hur eleverna kan 
tillgodogöra sig bildämnet. En deltagare anser att styrda uppgifter fungerar bättre för elever med 
bristande självförtroende medan friare uppgifter skapar mer ångest hos eleverna enligt denna del-
tagare. En annan deltagare vittnar om hur rådande normer på perfekt utseende gör att elever tappar i 
självförtroende i att till exempel vilja vara med på bild. Jag ser detta som att jag som blivande bild-
lärare har en möjlighet att använda bildämnet för att just bryta de normer som finns för att eleverna 
ska få se hur skeva vissa normer i samhället är. Vad gäller elevers självförtroende så kan det vara en 
begränsning för eleven att kunna tillgodogöra sig bildundervisningen, och andra sidan så finns det 
möjlighet för eleven att förbättra sitt självförtroende genom just arbete med bilder. Så vad gäller 
självförtroendet hos elever så kan det vara dels en begränsning i bildämnet men även en möjlighet 
för bildläraren att genom bildämnet utveckla elevers självförtroende. 

Elevers mognad är ett område som flera av deltagarna berör och har olika syn på. Definitionen av 
begreppet mognad har inte analyserats djupare under intervjuerna, utan min tolkning är att det som 
här menas med mognad är elevens förmåga att analysera, reflektera och på djupet kunna fundera 
över bilders mening och innehåll. En deltagare menade på att mognaden kommer först framåt års-
kurs 8 och 9, och att det var viktigt att först arbeta med tekniker och sedan gå över till mer tolkande 
och analyserande. En annan deltagare menade på att det är så otroligt individuellt, att man i stort 
sett kan göra samma arbeten i årskurs 7 till 9 för eleverna utvecklas ändå så pass olika. En tredje 
menade på att man kan börja träna på bildanalys redan i årskurs 4 så att de vänjer sig vid begreppen. 
Det vi här kan se är tre olika sätt att som deltagarna beskriver hur de förhåller sig till elevers mog-
nad; vänta in mognaden, tänka att den är individuellt given och att den går att träna upp. Min tolk-
ning är att bildämnet i sig kan bidra till elevens mognad, vilket är något som Malmström (2002) ut-
trycker med orden: ”Blir eleven berörd av det egna skapandet och i bild uttryckta, får hon eller han 
kontakt med sitt eget liv, och på så sätt får eleven också näring till sitt liv.” Mognaden kan vara en 
begränsing för eleven i bildämnet, studien visar att den kan liksom elevers självförtroende utvecklas 
med hjälp av bildämnet.  

Deltagarna i studien beskriver bildämnet som att det erbjuder en rad olika verktyg för elever att an-
vända sig av i sin identitetsskapande process. I det senmoderna samhället är det enligt Giddens 
(1991) genom att skapa en berättelse om sig själv som man definierar sin personliga identitet.  
Exempel på bildämnets möjlighet att vara en del i elevers identitetsskapande process är enligt del-
tagarna att; kunna bidra till att bryta upp konsumentidentiteten och istället låta eleverna erfara en 
skapande identitet, att eleverna får med sig erfarenheten av att ha stått på en vernissage, att med rör-
lig bild berätta om ämnen såsom mobbing, självsvält och könsidentitet samt att bli en mer analytisk, 
kreativ och fantasifull människa. Thomson och Hall (2008) framhäver i sin forskning hur skapandet 
av identiteten är diskursiv det vill säga att den sker i mötet med andra. I studiens resultat så lyfter 
deltagarna fram relationer mellan lärare och elever som en viktig påverkande faktor i bildundervis-
ningen. Utifrån Thomson och Hall´s (2008) synsätt så tolkar jag det som att dessa relationer mellan 
lärare och elever också är viktiga utifrån ett identitetsperspektiv då skolan är en plats där många 
möten sker. Studiens resultat bekräftas av metastudien ”Art for arts sake" (OECD, 2013) där det 
framhålls att bildämnet bidrar till att utveckla elevers förmågor i kreativitet, kritsikt tänkande,  
reflektion, föreställningsförmåga, förmågan att uttrycka sig med mera. Slutsatsen i OECD´s studie 
är bland annat att bildämnet är en plats för utforskande och experiment och möjligheten att blicka 
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inåt och finna personlig mening. Även Bleiker (1999) framhåller den personliga aspekten och for-
mandet av en trygg och hel människa. Både Bleiker och OECD´s studie pekar på möjligheter för 
bildämnet att vara en del av elevers identitetsskapande process.  

3.2 Metoddiskussion 
Den fenomenografiska metoden har lyft fram objektet ur andra ordningens perspektiv, det empiriska 
materialet har bestått av intervjuer med bildlärare, fenomenet beskrivs utifrån de variationer som 
finns i de kvalitativt skilda uppfattningarna och själva uppfattningsnivån är kopplad till skillnader i 
sättet att beskriva något (Larsson , 1986).  

Själva intervjuerna följde en semi-konstruerad struktur utifrån en konstruerad intervjuguide och 
hade mer formen av ett öppet samtal kring de tre fokusområdena styrning, samspel och individ. In-
tervjun förflöt så att jag gav varje deltagare en introduktion till varje område där aktuell forskning 
och ämnesutvärderingen presenterades i korthet, varpå varje deltagare sedan inbjöds till ett fritt  
reflekterande inom respektive område. Min uppfattning är att direkta frågor eller en enkät inte hade 
givit samma variation av nyanser och inte heller hade nya områden kunnat skapas utifrån deltagar-
nas beskrivningar. Den fenomenografiska metoden uppfattas därför som väl fungerande för att  
bemöta studien syfte och kunna besvara frågeställningarna.  

Resultatet delades inför analysen upp i två delar, dels en konstruerad del som explicit skrev fram 
varje deltagares tankegångar och beskrivningar samt en del som visade det dekonstruerade  
resultatet utifrån nya utsagor, där kategorier skapats utifrån strukturer och mönster som kunnat ur-
skiljas i det empiriska materialet. Förtjänsten med att analysera resultatet i två olika delar är att det 
ger materialet både bredd och djup på samma gång, samt att när fenomenet studeras från olika håll 
ges möjligheten att se samband och oväntade kopplingar. Eventuella brister som detta upplägg kan 
föra med sig är att det finns en risk att resultatdelen upplevs som splittrad, men för att motverka det-
ta har studiens fokusområden skrivits fram i den dekonstruerade delen. 
  
Utifrån validitet kan denna studies generaliserbarhet vara ifrågasättbar. En kvalitativ studie bygger 
på beskrivningar och tolkningar av resultat, i och med detta är risken för subjektivtet stor och det i 
sin tur kan påverka validiteten. Reliabiliteten i studien påverkas också av detta, då även analysens 
innehåll och replikerbarhet kan påverkas av att en enskild individ gör tolkningar. Studien visar  
också på att generaliserbarheten kan ifrågasättas utifrån studiens storlek, för att kunna dra mer kon-
kreta slutsater mellan bildundervisning och möjlig effekt på elevers identitetsskapande process  
behövs ett större underlag med ett tydligare elevperspektiv. I framtida forskning skulle det vara in-
tressant att undersöka samma frågeställningar som finns i denna studie fast ur ett elevperspektiv, där 
en fallstudie skulle kunna göras på en enskild klass. Detta för att fånga upp den enskilde elevens 
beskrivningar av bildundervisningens effekter och verkan.  
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3.3 Slutsats 
Studiens syfte har varit att undersöka bildlärares beskrivningar av bildämnets möjligheter och  
begränsningar att vara en del av elevers identitetsskapande processer. Resultatet i denna studie visar 
likt vad forskare i Skolverkets (2015) ämnesutvärdering för bild påpekar, att det inte går att påvisa 
en automatisk koppling mellan de estetiska ämnena och identitetsskapande processer och utveck-
landet av den egna personligheten. Deltagarna i denna studie bekräftar detta och menar på att det 
istället finns en rad faktorer som påverkar vad eleverna har med sig i form av erfarenheter och för-
mågor och att det därför inte kan ges denna automatiska koppling.  

Utifrån studiens forskningsfråga som har varit att undersöka bildlärares beskrivning av upplevelsen 
av styrning, samspel och elevernas individuella förutsättningar i skolan i relation till identitets- 
skapande processer så har resultatet visat på en rad faktorer som påverkar utkomsten av detta.  
Exempel på påverkansfaktorer är förförståelse hos eleverna, bildämnets stöd i hemmet, självför- 
troende hos eleverna, lärares relationer med elever, lärarens tolkning av styrning och kursplan samt 
mognad hos både lärare och elever. Konkreta exempel på de erfarenheter och förmågor som bild-
lärarna beskriver att eleverna har med sig är att ha erfarenheten att ha tagit sig igenom den kreativa 
processen, att ha fått varit med om en vernissage, att ha gjort en film om könsidentitet, att ha ut-
vecklat sin kreativitet, att genom bildämnet arbetat med medmänsklighet, att i fotoprojekt har tagit 
upp ämnen såsom mobbing, låg självkänsla och att ha fått träna på att bryta konsumentidentiteten 
och istället träna på att erfara en skapande identitet. 

Kunskapsbidraget som denna studie tillför till problemområdet och tidigare forskning är en djupare 
förståelse av vikten av att bygga förtroendefulla relationer med eleverna, att hitta lösningar för att 
öka bildämnets stöd i hemmet, att ge elever tid för den kreativa processen, att inspirera eleverna till 
att det går att träna upp förmågor och att det finns ofta en skillnad mellan flickor och pojkar i de 
tekniska färdigheterna. Studien har också givit mig insikt i hur tolkning av kursplan kan se olika ut 
beroende på lärares egen erfarenhet och mognad.  

Utifrån bildlärarnas beskrivningar så har jag i denna studie sett att skapandet av en identitet inte är 
något man direkt riktar sig emot i undervisningen. Bildämnets roll som faktor i den identitetsfor-
merande processen visar inte heller på en linjär process. Istället är det en komplex väv av faktorer 
som påverkar varandra. I bildämnets verksamhet och bildlärarnas praktik handlar det istället om att 
styrning, samspel och elevers identitetsskapande processer  är beroende av och påverkar varandra 
ömsesidigt (se Fig. 1).  

Studiens titel ”Att gripa om världen”, anspelar på verbet begripa, som betyder förstå (Nationalen-
cyklopedin (2019). Ordet förstå syftar i detta fall på elevers förmåga att förstå världen, och kanske 
är det just det som bildämnet gör: det ger eleverna verktyg för att gripa tag om och förstå världen. 
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5.Bilagor 

5.1 Intervjuguide 
Intervjun är upplagd efter studiens tre fokusområden, styrning, samspel och individ och har även 
diskuterats utifrån samma ordning. En kort introduktion har givits till varje område i form av den 
forskning som studien berör, sammanfattning av ämnesutvärdering för bild och de delar av kurs- 
planen som berörs. Intervjuguiden har också fungerat som en slags referensbas som studiens förfat-
tare har plockat information ifrån för att initiera nya diskussioner.  

Deltagarna har efter den korta introduktionen till varje område, fritt fått reflektera och diskutera hur 
de ser på respektive område utifrån studiens syfte att undersöka bildlärares beskrivningar av 
bildämnets möjligheter och begränsningar att vara en del av elevers identitetsskapande processer. 

Fokusområden 

1. Styrning 
- Kursplan Bild för grundskolan (Skolverket, 2011).  
- Ämnesutvärdering Bild (Skolverket, 2015).  
- Om ett vidgat kulturbegrepp - Visuell kultur (Buhl, 2005).    
 
2. Samspel  
- Barn och ungdomars egenvärldar och kulturell friställning (Ziehe, 1993). 
- Elevers erfarenheter och kunskaper utanför skolan och hur dessa kan kopplas ihop till en starkt  
  meningsskapande praktik (Hellman, 2017). 
- Intertextuella referenser (Öhman-Gullberg, 2006). 
- Estetiska lärprocesser (Lind, 2010). 
 
3. Individ 
- Hur en personlig identitet kan definieras utifrån förmågan att hålla fast vid och formulera en    

berättelse om sig själv, en självbiografisk berättelse (Giddens, 2991) . 
- Att eleven får erfara hur en bildidé från den egna inre världen, en abstrakt konstruktion, tar sitt 

uttryck i ett realiserat material (Malmström, 2002). 
- Hur identiteter skapas i möten med andra människor och hur vi tänker, pratar och agerar, så med                                      

andra ord är identiteter diskursiva (Thomson & Hall, 2008).
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