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Abstrakt 

Entusiasm eller ointresse - vad är det som förorsakar lust eller motvilja för skapande ämnen?  

Frågan jag ställer är väldigt omfattande och berör flera samhällsområden. Tid- den historiska 

och i individens utveckling; Plats- i världen och individrelaterat tillsammans med tillhörande 

närmiljö, traditioner och relationer, samt individer med sina personligheter. Därför väljer jag 

att koncentrera mig på fyra ungdomars utsagor, som är minnen från deras viktigaste 

uppväxtmiljö hemmet och skolan, i samband med frågan om hur de uppfattar lust för 

skapande i ämnet bild och vad som var lustfyllt i ämnet bild. Denna avgränsning resulterar i 

en undersökning som är en kvalitativ studie i form av en diskursanalys. Studiens syfte är att 

undersöka hur vissa myter om lust i sammanhanget bild och skapande framstår som objektiv 

realitet, objektivt sanna eller omöjliga. Utifrån mina mål med undersökningen valde jag 

socialkonstruktionistisk teori som studiens teoretiska ram. Denna teoris fundament utgörs av 

språket som verktyg för ett perspektiv som ser samhället som en helhet, konstruerat av 

människor i samspel med varandra och där kunskap är situerad och kontextualiserad. 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur elever uppfattar diskursen 

kring lust för skapande i ämnet bild. Studien ger mig en möjlighet att analysera vad elever 

menar påverkar deras lust eller motstånd för ämnet bild. Den frågeställningen kompletterar 

jag med fråga: Vad kan jag som bildlärare göra för att få de ointresserade eleverna 

intresserade i de kreativa skapandeprocesserna. 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av fyra informanters minnesberättelser, där vi tog 

avstamp i en övning jag som bildlärare genomför med yngre skolbarn.   

 

 

Nyckelord: 

bildämnet, lust, lustfylld, intresse, fantasi, nyfikenhet, kunskap, minnesarbete 

 

 

Title in English:  Desire for art and creation 

A qualitative study on how interest or resistance is created towards  

the subject Art in school 
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1. Inledning 

1. 1 Introduktion  

Upprinnelsen till denna studie ligger i mina mångåriga erfarenheter som bildlärare inom alla 

skolans nivåer, som bildkonstnär och i de traditioner jag fått med mig från mitt hem, där båda 

mina föräldrar var verksamma yrkeskonstnärer och kulturarbetare.  

Under mina år som bildlärare har jag träffat många barn och ungdomar i åldern 6 – 20, där jag 

har fått tillfälle att observera såväl entusiasm som ointresse för bildlektioner. Dessa 

observationer initierade hos mig reflektioner angående lust för bild och skapande som jag 

sedan dess funderat över. Varför är lust och entusiasm för skapandet och för ämnet bild så 

olika hos barn och ungdomar? För vissa är tiden mellan bildlektioner oändlig medan vissa 

helst vill slippa vara med. Hur uppstår intresse eller motstånd för ämnet bild, och lust eller 

motvilja för skapande? Hur har intresset för bild med barns tidigare erfarenheter, kontakt med 

bilder, konst och konstvärlden, kreativitet och skapande att göra? Är det ett intresse som 

utvecklas på bildlektioner eller i och med sociala relationer i en annan miljö som till exempel 

hemmet eller via media? Det är en mängd komplicerade frågor som omfattar ett jättelikt 

område med en mängd diskurser, där både sociologer, pedagoger och psykologer med flera 

tillsammans bör engageras i forskning för att förstå företeelsen. Medveten om detta strävar jag 

inte i denna studie efter ett absolut svar utan väljer att begränsa mig till att endast beröra vissa 

aspekter av ämnet med förhoppning om att få mer kunskap om vad jag som bildlärare kan 

göra för att bättre förstå de ointresserade och hur de kan bli intresserade för de kreativa 

skapandeprocesserna.  
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1.2 Bakgrund  

Tanken med denna undersökning introducerades redan i mitt C-uppsatsarbete med titeln: Är 

bild/estetisk verksamhet viktig? Finns det utrymme för bildspråket inom utbildningssystem?
1
 

Uppsatsen berörde förutsättningar för bildämnet på grundskolenivå och på gymnasienivå. 

Frågan som jag tog upp då handlade om tidsförhållanden för bild som ämne på grundskola 

och gymnasium. Tidsförhållanden utifrån olika perspektiv, delvis om lektionstid och delvis 

gällande barns kreativa utveckling under deras uppväxt. Enligt min undersökning spelade 

båda faktorerna avgörande roll för entusiasm och skaparglädje vilket jag förknippat med lust 

för skapande. Även om dessa frågor till stor del är hithörande väljer jag att lämna dem åt 

sidan för att koncentrera mig på temat lust för bild och skapande.  

Hur skapas intresse eller motstånd för ämnet bild? Hur kommer det sig att vissa barn, 

ungdomar eller vuxna har intresse och lust för skapande, intresse för det estetiska och det 

visuella, medan ämnet för andra känns jobbigt och besvärande? I detta sammanhang 

förknippar jag begreppen lust och lustfylld med ord som intresse, nyfikenhet och kunskap.  

Flera forskare kopplar ihop kunskap och lust. De menar att lärandet ska vara lustfyllt.
2
 Det 

finns till och med specifika ordspråk om kunskap på många språk, till exempel på polska: Im 

wiecej wiesz, tym wiecej chcesz wiedziec. Det vill säga, ”Ju mer du vet, desto mer vill du 

veta”. Alltså, om man vet mycket om något får man lust att utveckla den kunskap man redan 

äger. Problemet uppstår i hur man kommer till denna insikt. Hur vet man, undrar jag, när är 

den ägda kunskapen tillräcklig för att få lust att utveckla den? Att traggla sig igenom ämnets 

grunder utan att avskräcka med svårigheter, utan att tråka ut med grundläggande 

ämnesinnehåll i skolmiljö. Grundskolelärarens uppgift är att ge eleverna en bestämd 

kunskapsbas i ämnet bild och att ”/…/ bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt 

intresse för att skapa.”.
3
 Detta betyder, med andra ord, att en bildlärares roll och mål är att 

väcka intresse hos elever för det estetiska ämnet, väcka lusten för att skapa. Det vill säga, hitta 

något specifikt, lustfyllt och utvecklande i ämnet för varje individ. Någon kan tycka att det 

inte bör vara problematiskt med ett, som många anser, kreativt, roligt och lustfyllt ämne som 

                                                 
1
 Gumowska, Hanna (2007) , Är bild/estetisk verksamhet viktig? Finns det utrymme för bildspråket inom 

utbildningssystem? Lärarhögskolan i Stockholm, C- uppsats. 
2
 Lind, Ulla & Borhagen, Kerstin (2000), Perspektiv på Kultur för lust och lärande. Rapport. Stockholm: 

Skolverket;  Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan (2003), Kultur och estetik i skolan. Slutredovisning av 

kultur och skola-uppdraget 2000-2003. Stockholm: Rapporter om utbildning.  
3
 Kursplaner. Bild. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm:  Skolverket, 

s. 20.  
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bild, men så är inte fallet. Det är kanske just på grund av ämnets karaktär och mål, samtidigt 

fritt och konkret, som det inte är helt enkelt att få de ointresserade intresserade.  

 
En för de estetiska ämnena viktig reflektion vad gäller mål, genomförande och bedömning är att 

en alltför ensidig inriktning mot mål att uppnå i kursplanerna kan få negativa konsekvenser för 

en allsidig utveckling av eleverna. /…/ att det är av vikt för läraren att inte definiera alltför snäva 

mål så att genomförandet av undervisningen standardiseras i så hög utsträckning att lärarens och 

elevens kreativitet blir lidande och att strävan efter likvärdighet blir en strävan efter likhet.
4 

 

Jag instämmer i detta, att som pedagog bör man våra mån om barns och ungdomars 

oförbehållsamma fantasi, kreativitet och nyfikenhet som påverkar deras utforskande 

förhållningssätt och lust att lära. Samtidigt finns det krav även på bildlärarna, att de måste 

hålla sig till läroplanen, vilket ställer dem inför en utmaning, där det handlar om att lära ut 

konkreta mål och behålla tanke- och handlingsfrihet. 

 

1.2.1. Det handlar inte om att alla ska vara konstnärer  

Nästan varje skoldag möter jag elever med olikartade inställningar till uppgifter i bild. Varje 

gång ställs jag inför frågan om varför denne elev endast gör för att göra och bli färdig, men 

utan engagemang. Hur gör då jag som lärare för att få eleven att bli engagerad och 

entusiastisk inför uppgiften? Det handlar inte om att alla ska vara konstnärer, men tiden som 

åläggs ska vara givande för alla, vilket sammankopplas med lustfyllt lärande. Detta tema togs 

upp i Skolverkets rapport med titel Perspektiv på Kultur för lust och lärande av Ulla Lind och 

Kerstin Borhagen.
 5

 I kapitlet ”Kulturen – en bro över det skapande mellanrummet” skriver de 

om lustfyllt lärande: ”Tankar om att det skall vara roligt att lära kopplas till nöjet med 

problemlösning, att lära sig nytt genom att stilla sin nyfikenhet, att ha roligt gör det lättare att 

stå ut med att lära sig annars tråkiga och alltför svåra saker”.
6
 Men hur gör man med en elev 

som inte finner nöjet med problemlösning och slår ifrån sig alla alternativ till uppgiftens 

förslag? I Linds med fleras texter förekommer ofta uttryck som lustfylld och lustfylld skola 

och att det ska kännas lustfyllt att gå till skolan. I Kultur och estetik i skolan skriver Lena 

Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius om att lust är en förutsättning för lärande. Men också att 

”Lust kan inte befallas fram. Det handlar mer om människors egen drivkraft och vilja att 

                                                 
4
 Marner, Anders & Örtegren, Anders (2008), Bild. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, s. 53.  
5
 Rapporten har sitt ursprung i två förstudier med uppdraget att ge ett underlag till en utvärdering- och 

utvecklingsdesign för Skolverkets projekt ”Kultur för lärande – om kultur i barnomsorg och skola”.  
6
 Lind & Borhagen  (2000), s. 35. 
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upptäcka saker och se sammanhang”.
7
 Lust genererar kunskap och kunskap ger upphov till 

lust. Det finns ett starkt beroende mellan de två kvaliteterna. Men både lust och kunskap är i 

behov av sociala sammanhang som formas och påverkas av individer, kulturer och strukturer.
8
 

Kunskaper och lust utvecklas ytterst på en grund med samhällstraditioner och vanor som 

utvecklas i tiden. 

 

1.2.2. Man talar om det svenska musikundret – hur är det med bild? 

 

Ett exempel på en långsiktig samhällssatsning, med numera utvecklade samhällstraditioner i 

det svenska samhället är skolämnet och konstarten musik. Jämförbart med bild tycks 

satsningen på musik i Sverige vara sedan decennier väl utbredd, väl organiserad och 

systematisk. I rapporten om utbildning Kultur och estetik i skolan uppmärksammas detta av 

Aulin-Gråhamn och Thaveniu om skriver att ”Det svenska musikundret sägs bero på 

musikskolans mångåriga arbete med att lära svenska barn spela och sjunga.”
9
 Via olika 

riktade aktiviteter får barn och ungdomar grundläggande kunskap inom sång och 

musikinstrument, vilket i sig är intresseskapande, alltså lustfyllt och resulterar i lustfyllt 

lärande.  Lokaltidningen för Enköping och Håbo kommuner Ena-Håbo tidningen innehåller 

en artikel ”Fotboll och musik lockar de yngsta”. Artikeln lyfter fram att:  

 

Kulturskolan har under många år fångat upp de yngsta eleverna i syftet att förbereda dem för 

musikundervisningen och intresset bara ökar. Det är därför knappast någon tillfällighet att så 

många musiktalanger har fostrats i det som tidigare hette Musik- och dansskolan. /…/ 

Musikundervisningen även i de yngsta grupperna är spridd över hela kommunen och det finns 

grupper i flera ytterområden.
10

 

 

Satsningarna för barns musikaliska utveckling är många och börjar tidigt. Inte minst via olika 

organisationer, föreningar och kommunala, fackliga (ABF-s) och kyrkliga (religiösa) försorg 

arrangeras eftermiddags- och helgverksamheter. En annan iakttagelse i sammanhanget är att 

ovannämnda kulturskola (den är inte ensam om det) erbjuder det som är populärt och trendigt: 

                                                 
7
 Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan (2003), Kultur och estetik i skolan. Slutredovisning av kultur och 

skola-uppdraget 2000-2003. Stockholm: Rapporter om utbildning. s.137. 
8
 Ibid., s. 141. 

9
 Ibid., s. 71. 

10
 Roland Nordqvist, Ena-Håbo tidningen. Nr. 44.5 – 11. November 2011. Årgång 7. s.17. 
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musik, teater och dans. Kulturutbudet är i min mening inte fullständigt.  Är inte visuell kultur 

också kultur?  

Ungefär detsamma gäller olika idrottsgrenar, framför allt fotboll och andra bollsporter. 

Arenor byggs för fullt landet runt och sponsring är avdragsgillt (det är det inte för de visuella 

konstarterna). Samhället signalerar att musik och idrott är viktigt och barnen får en extra 

kompetens till följd av sitt intresse. Efter att jag har tittat på olika kommuners hemsidor har 

jag konstaterat att antalet föreningar/verksamheter som är riktade mot musikvärlden och idrott 

är oändligt större än de för visuell kultur.
11

 

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur elever uppfattar diskursen 

kring lust för skapande i ämnet bild.  

Studien ger mig en möjlighet att analysera vad elever menar påverkar deras lust eller 

motstånd för ämnet bild. För studien valde jag före detta elever som kan se på ämnet från ett 

längre och mer distanserat tidsperspektiv.  

 

1.4 Frågeställning 

Min huvudfråga är: Hur uppfattar före detta elever lust för skapande i ämnet bild? Vad var 

lustfyllt i ämnet bild? 

Frågeställningen kompletterar jag med en fråga: Vad kan jag som bildlärare göra för att få de 

ointresserade eleverna/ungdomar intresserade för de kreativa skapandeprocesserna?  

 

1.5 Empiri 

Jag genomförde först en bilduppgift med arton förskolebarn, vilket resulterade i arton 

barnbilder samt ljudinspelning från lektionen. Bilduppgiftens roll i undersökningen var att 

generera visuellt material för att ”förflytta” mina fyra informanter, fyra ungdomar, i tiden för 

att på så sätt initiera deras minnesbaserade berättande kring temat lust för bild. (detta beskrivs 

närmare under metod och tillvägagångssätt). Huvuddelen av undersökningsmaterialet består 

av en 4 timmars lång transkriberad gruppintervju, diskussion med dessa fyra informanter. 

Gruppintervjun kompletterades med några frågor till informanterna via e-post. (Se bilaga 

nr.1). Till empirin hör också de fyra bilder ungdomarna utförde i samband med intervjun.  

 

                                                 
11

 Håboguiden 2011/201. Föreningsregister. Håbo kommun, Kommun Media. 
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1.6 Urval och avgränsning 

Den i samband med undersökningen planerade uppgiften Fantasi med förskoleklasselever 

genomfördes på den skola där jag själv är verksam och efter överenskommelse med 

förskoleklasslärare samt med föräldrars tillstånd. Uppgiften har en underordnad roll för min 

undersökning, då den endast avsåg att initiera gruppintervjuer med ungdomar.  Urvalet av 

ungdomar till intervjugruppen styrdes till stor del av yttre omständigheter och resulterade i ett 

strategiskt urval av fyra ungdomar, där dessutom min egen son (22 år) fick ingå istället för en 

informant som blev sjuk. Mina informanter kommer ifrån skilda uppväxtmiljöer och har gått 

ut olika gymnasieskolor i Stockholmstrakten. Intervjugruppen består av två kvinnor 20, 21 år 

gamla, och två män båda 22 år gamla. Alla fyra bor och arbetar på olika platser i Stockholms 

län. De var okända för varandra och träffades först i samband med intervjun. En annan faktor 

som påverkat mitt val av dessa ungdomar var tillgång till dem för eventuellt kompletterande 

frågor. Medvetet avgränsade jag informanterna till fyra för att skapa förutsättningar för en 

dynamisk men lugn diskussion. Ungdomarnas alias är: Fredrik, Karl, Linda, och Sandra.  

 

Etiska regler 

Med hjälp av en svarsblankett som föräldrarna undertecknat informerade jag 

förskoleelevernas föräldrar om planerad undersökning och undersökningens syfte, samt att 

deltagandet är frivilligt och anonymt. En liknande svarsblankett fick även de vuxna 

informanterna. Alla informanter har fått fingerade namn. Alla involverade blev informerade 

om att allt material endast skall användas för forskningsändamål inom denna studie. I och 

med dessa åtgärder har huvudkraven för Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

beaktats.
12

 

                                                 
12

 www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, Vetenskapsrådet. 



 

Hanna Gumowska Wagnås 

10 

 

1.7 Metod och tillvägagångssätt 

 

        1.         2.  

1. Barnet: /…/ jag bara blundar, titta, jag ritar /…/ jag undrar vad jag ritar/vad ritar jag? 

2. Fredrik (informanten): /…/ men vad ska man rita, ska man bara göra så här, eller ska man försöka rita 
någonting?

13
   

 

Basen för undersökningen utgörs av en omfattande kvalitativ intervju där en metod med 

minnesarbete har genomförts. Intervjun har transkriberats i sin helhet. Den utskrivna texten 

har legat till grund för diskursanalys som metod. Observationer används i mindre utsträckning 

under undersökningens alla moment. Inledningsvis vid intervjutillfället arbetade mina 

informanter med bilduppgiften med arbetsnamnet Fantasi, därefter betraktade de 

förskolebarnens bilder. Det viktiga för uppgiftens resultat är att deltagare inte känner till hela 

uppgiftens tillvägagångssätt. Barnens bilder tillsammans med informanternas egna Fantasi-

bilder fungerade vid intervjun som en brygga mellan den gångna tiden och nutiden, mellan 

barndomen och ungdomen och var på så sätt dörröppnare till ungdomarnas berättande om sina 

upplevelser i samband med bildlektioner och skapande när de växte upp.  

 

1.7. 1. Informell och kvalitativ intervju 

  
Jag har valt att göra en kvalitativ och informell intervju, som är intervju med låg grad av 

standardisering. Begreppet intervju definieras på en mängd olika sätt: Birgitta Kullberg skriver 

om intervju att det handlar om ” /…/ sampratande som initierats, förberetts och planerats av 

någon där också denna någon leder sampratandet och ställer frågor. Ibland kan det vara en 

                                                 
13

 Urval av barnsbilder och de fyra informanternas bilder kan ses i bilaga nr.2; samt Förklarning till metoden för 

uppgiften ”Fantasi” i bilaga nr. 3. 
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planerad händelse och/eller situation men ibland en tillfällig. Ibland kan man ha något tänkt 

ämnesinnehåll, men ofta inte.”
14

 Christer Stensmo preciserar att ”Intervjun innebär att 

intervjuaren söker tillträde till den intervjuades livsvärld. Det innebär att intervjuaren söker 

tolka meningen hos centrala teman i livsvärlden genom att registrera vad som sägs och hur det 

sägs. Upplevelser och erfaranden [som] är subjektiva och personliga och kan aldrig vara 

annat.”
15

  

 

Gruppintervju 

Gruppintervju är en intervjuvariant där till exempel en forskare samtalar med en grupp 

människor, vilket innebär i sig en breddning av materialinsamlingen.
16

 För min studie är det 

en fördel att flera personer kan minnas samtidigt i intervjun. ”Att bara bygga på en persons 

minneshistorier på ett tema har /…/ den uppenbara nackdelen att materialet inte blir så brett 

och varierat som det kan förväntas bli om flera personer fått minnas.”
17

 Med en gruppintervju 

får man fram skillnader och variationer i åsikter och det kommer fram fler idéer i en grupp än 

för en individ. I en grupp om fyra informanter fungerar interaktion, alla får ”plats i tid” för 

uttalande, vilket påverkar samtalets djup i svaren och diskussionsordning. 

 

Bildernas funktion i min undersökning 

Förskoleelevernas och informanternas bilder hade i min studie endast en underordnad roll då 

de fungerade som en dörröppnare
 
till ungdomars berättande och därför kommer de inte att 

bearbetas i detalj.
 
Metoden bildelicitering används för att koppla bilder till samtalet. Att 

använda sig av bilder under intervjuer eller observationstillfällen ökar, enligt Gillian Rose, 

möjligheterna att fördjupa dimensionerna i en respondents berättelse.
18

 

  

1.7.2 Om minnesarbetsmetoden  

Mina informanters berättelser har en central betydelse i denna undersökning.  Att intervjua 

informanter som har lämnat skolan och skolämnet bild gav mig möjlighet att applicera 

minnesarbetsmetoden. Ungdomarnas berättelser handlar om deras förflutna skoltid, om 

                                                 
14

 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s.110. 
15

 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare. En introduktion. Uppsala: 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB, Läromedel &Utbildning, s. 119 ff. 
16

 Ibid., s. 153. 
17

 Widerberg, Karin (1995), Kunskapens kön – Minne, reflektioner och teori. Stockholm: Norstedts Förlag, s. 137.  
18

 Rose, Gillian (2007), Visual methodologies, London: Sage, Sid. 240. ref. i Sjöberg Fahlstedt, A.C. (2008),  

 Oj, va häftigt, det blir ju som på riktigt! Konstfack Institutionen för bildpedagogik. Examensarbete 15 hp, s. 7.  
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bildundervisning i grundskolan och gymnasiet och den kontakten med visuell kultur utanför 

skolan de fått under sin uppväxt. Berättelsen är deras minnesbilder som i diskussionen med 

övriga informanter kommer fram på ett naturligt sätt, och tillsammans med andra i gruppen 

berikas och utvecklas med detaljerade nyanser från det förflutna. Med en minnesarbetsmetod, 

där flera berättar och härleder varandra, kan återberättade minnen få nya infallsvinklar som 

kan resultera i en medvetandehöjning hos individen.”Medvetandehöjning som metod innebär 

att man i grupp tar upp personliga erfarenheter och försöker leva sig in i dem genom en 

modern, samtida tappning.”
19

 Karin Widerberg förklarar att innebörden ”då och nu” i 

minneshistorier blandas. Därför går det inte att vara säker på om man minns rätt. Av denna 

anledning går det inte att tala om hur det verkligen var. Ändå, tycker hon att minneshistorier 

som sådana kan användas som metod för att reflektera över det förflutna, som kan vara av 

betydelse för ens framtid. Karin Widerberg skriver: ”Att minnas är att ge mening åt något då 

och nu.”
20

Christer Stensmo understryker att minnesarbetsmetoden synliggör erfarenhet och 

kan därför med framgång användas för att problematisera och vidareutveckla 

intervjumetoden.
21

  

 

Transkription och kodning  

Jag har transkriberat gruppintervjun så språkligt exakt som möjligt. Efter transkribering gjorde 

jag texturval genom att koda data. Detta behövs för den senare textanalysen. ”Kodning 

innebär att data sorteras in i olika kategorier /…/ där kodning beror på studiens karaktär. /…/ 

Kodningen kan göras med ord och begrepp som används i utsagan.”
22

 På så sätt skapas ett 

kodschema, dess grund ligger dels i empirin, och dels i teorin. Med hjälp av kodschema kunde 

jag utse de för undersökning viktiga händelsekedjorna. Texten innefattar även reaktioner, 

skratt och tveksamheter. För att underlätta läsningen, gjorde jag smärre korrigeringar av texten.  

 

1.7.3. Diskursanalys som metod  

 

I min undersökning deltar fyra individer som presenterar sina tankar om vad lust i 

sammanhanget bild och skapande betyder och har betytt för dem. Deras åsikter formades av 

deras uppväxtmiljö och allt utspelades i deras sociala värld.  Enligt Winther Jørgensen och 

                                                 
19

 Widerberg (1995), s. 129. 
20

 Ibid., s. 150. 
21

 Widerberg (1995), s. 136. 
22

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur, s. 33f. 
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Phillips är det sociala ”/…/ delvis strukturerad av diskurserna, men struktureringen är aldrig 

total. Helheten är något man föreställer sig, den är den nödvändiga horisont inom vilken både 

jaget och det sociala skapas.”
23

 I och med intervjun framträdde olika diskurser i teman. De 

konstruerades av samtalssammanhang, beroende på vem i gruppen som talade, vad samtalen 

handlade om, men också av till vem diskursen var riktad. En diskurs, som kan förstås som ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) och som samtidigt 

innebär en reducering av möjligheter.  

Enligt Monica Lindgren går diskursanalysmetoden ut på ”/…/ att läsa en text kritiskt och att 

som forskare göra en kritisk undersökning av socialt och kulturellt liv genom att 

problematisera hur människor tolkar sin sociala och kulturella miljö.”
24

 Eftersom avsikten 

med denna studie är att få en fördjupad förståelse angående förhållanden för bildämnet genom 

att tolka informanternas utsagor om deras sociala och kulturella miljö, är därför 

diskursanalysmetoden passande.   

Diskursteori innefattar flera centrala begrepp till för att identifiera hur talarna, i studiens fall, 

informanterna, tar olika positioner i den sociala världen tillsammans med ett visst 

ställningstagande och hur dessa konstitueras genom något som inom diskursteorin kallas för 

ekvivalenskedjor. En ekvivalenskedja kan här beskrivas som att tecken/ord knyts ihop i en 

form av tanke och reflektionskedjor om hurdan man är och hur man fungerar.
25

 

I en diskursteoretisk analys bryts diskurserna ned i mindre delar, tecken, och analyseras 

utifrån status i det diskursiva fältet, det vill säga, diskursens yttre som är allt som en diskurs 

utesluter.
26

 Tecken förändras i interaktion med människor och blir utsatta för ständiga 

förhandlingar.
27

 Vissa element i tecknen har ledande, betydelsefulla och ekvivalenta 

(adekvata) roller i diskursen och kallas därför för nodalpunkter.  

Olika diskurser för en kamp om att ge innehåll åt diskurser på sitt sätt, det vill säga ”/…/ strävar 

efter att fixera och låsa fast språkets betydelse, men omformas samtidigt i kontakten med 

andra diskurser /…/” och därför kallas de inom diskursanalys för flytande signifikanter 28  . Ulla 

                                                 
23

 Ibid., s. 50. 
24

 Lindgren, Monica (2006), Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med 

lärare och skolledare. En doktorsavhandling i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 

universitet. Göteborg.  s. 71. 
25

 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 50. 
26

 Ibid., s. 34. 
27

 Lindgren (2006), s. 74. 
28

 Lindgren (2006), s. 74. 
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Lind skriver i sin doktorsavhandling att ”Diskurs som begrepp kan nog närmast ses som en 

flytande signifikant liksom begreppet `kultur`”
29

 Jämförbart, i denna studie är begrepp ”lust” 

en flytande signifikant. Syftet med min analys är att se vilka innebörder mina informanter ger 

detta tecken – lust – och vilka förhandlingar som de gör kring dess betydelse.  

1.7.4. Genomförande  

Undersökningens första steg utgjorde övningen Fantasi med förskolebarn därefter träffade jag 

de fyra ungdomarna i min ateljé. Informanterna presenterades för varandra. Studiens tema och 

syfte hade jag presenterat för intervjudeltagarna utförligt långt före vårt möte. 

Tillvägagångssätt ville jag dock inte avslöja för att inte påverka resultatet. Ungdomarna fick 

arbeta med samma bilduppgift som jag tidigare genomfört med förskoleklasselever. Först 

efter att de var klara med sina egna bilder fick de se förskoleklassbarnens bilder. Ungdomarna 

diskuterade sina egna upplevelser från själva processen i bilduppgiften. De jämförde sina 

egna bilder med barnens bilder, och sig själva med barnen. Detta ledde dem till 

barndomsminnen, varpå jag ledsagade diskussionen med allmänna frågor som ”hur kände du 

då” och ”vad tror du, hade det en positiv eller negativ inverkan på din lust för bild?”. Under 

den delen av diskussionen lyssnade de samtidigt på en ljudinspelning från min lektion med 

barnen. Efter denna inledning samtalade vi utifrån mina intervjufrågor (se bilaga 4) angående 

lust för bild och deras skolgång. Den cirka fyra timmar långa gruppintervjun (med fika för 

trivselns skull) spelades in. Gruppdiskussionen transkriberades, med några undantag, i sin 

helhet.  

 

1.8 Teori och tolkningsram 

1.8.1 Socialkonstruktionism och diskursteori 

Central för studiens undersökningsfråga är vad som upplevs som lustfyllt i skapandet. 

Undersökningens grund ligger i språket, i form av berättande av minnen och leder till för 

studien relevanta diskurser. Den socialkonstruktionistiska teorins fundament är språket och är 

därför passande som teoretisk ram för denna studie.  

 

Socialkonstruktionism utgår från ett perspektiv som ser på samhälle som konstruerat av 

människor i samspel med varandra. Enligt socialkonstruktionismen är allt vi vet beroende på 

                                                 
29

 Lind, Ulla (2010), Blickens ordning. Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. 

Doktorsavhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholm: Stockholms universitet,  

s. 32.  
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när och var i världen vi lever. Kunskapen och dess olika versioner, konstruerar vi själva 

genom vår dagliga interaktion med livet. Verkligheten vi lever i är individuell och beror på 

varje människas egna perspektiv och egen synvinkel. Det vi uppfattar som fakta är socialt 

konstruerat.
30

 Enligt Vivien Burr, lektor i psykologi, är ”`Sanningen` konstruerad (och 

vidmakthålls) av människor i de sociala processer som sker i deras kontakt med varandra.”
 31

 

Världen konstrueras när människor pratar med varandra och människornas tankar, känslor och 

till och med erfarenheter utgår från språket. Därmed, laddade med egna värderingar, attityder 

och uppfattningar har identiteter konstruerats i samspel med andra i en omvärld. Synsätt och 

värderingar utgör enligt socialkonstruktionismen diskurser som skapar olika sanningar.”En 

diskurs vilar på outtalade regler som gäller i ett visst historiskt sammanhang i ett givet 

geografiskt, ekonomiskt, socialt och lingvistiskt område.”
32

 

Som en följd har jag använt diskursanalys som teori, vilken jag har introducerat under 

metodavsnittet. 

 

1.9 Tidigare forskning  

Inom bildpedagogik och lärande har begreppet lust sedan länge varit ett väl etablerat uttryck. 

Enligt Norstedts svenska ordbok betyder lust ”önskan att pröva något som man känner skulle 

skänka nöje eller tillfredställelse.”
33

 Historiskt sett har flera forskare uttryckt sig om vikten av 

att lärandet ska vara lustfyllt. 

  

Lust förknippat med skapande och lärande används i läroplaner: ”Skolan skall sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”
34

 I Lgr 11 

kapitel om skolans värdegrund och uppdrag kan vi läsa att utbildningen ”/…/ ska främja alla 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”
35

 Begreppet lust används i 

många sammanhang, oftast med positiv klang, men även negativ (lust att slåss, saknar 

livslust). 

 

                                                 
30

 Lindgren (2006), s. 36. 
31

 Burr Vivien, (2003), Social Constructionism, Routledge, London & New York, s 4. 
32

 Stensmo (2002), s. 123. 
33

 Norstedts svenska ordbok (1999). 
34

 Lpo 94, 2002, s. 12., Lgr 11 s. 10. 
35

 Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011), Stockholm: Skolverket. s.7. 



 

Hanna Gumowska Wagnås 

16 

 

Med begreppet förknippas flera andra betydelser, vilket gör att ordet har många synonymer; 

nyfikenhet, skaparglädje, arbetslust, engagemang, drivkraft, utforskande, motivation, 

arbetsglädje, tillfredsställelse och trygghet, med flera. 

 

Karin Widerberg skriver om Ann Game, en australiensisk sociolog och feminist som 

förknippar lusten med kunskap och makt och tillämpar det på sociologi. Hennes reflektion, 

skriver Widerberg, är att det finns en speciell sorts lust i kunskapsprocessen: ”lusten/önskan 

om en överstämmelse mellan kunskapens subjekt och objekt.”
36

 

  

Författarna Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius betonar i den redan omnämnda rapporten 

Kultur och estetik i skolan att forskning och dokumentation kring arbete med kultur i skolan, 

samt lustfyllt skapande och lärande inte är tillräcklig. De skriver att ”Det estetiska förknippas 

ofta med lust i motsatsen till olust trots att estetiska upplevelser kan framkalla rysningar och 

avsmak.”
37

 De ifrågasätter lärande utan lust och menar att lust är en förutsättning för lärande 

och att utan lust kan det inte bli något lärande. 

 

Även Skolverkets rapport Perspektiv på kultur för lust och lärande har redan omnämnts i 

bakgrundsavsnittet. 
38

 Syftet med studien var att inventera och sammanställa aktuell forskning 

och relevanta utvecklingsprojekt samt statliga och kommunala dokument som berörde och 

kunde ringa in kunskapsområdet.
39

 Lind och Borhagen skriver att ”Lusten och leken har i 

många sammanhang under moderniteten setts som en motdiskurs till kunskap och lärande. 

/…/ Det lustfyllda har ofta varit sammanlänkat med det farliga, det okontrollerade, det 

normöverskridande, överdrifter.”
40

 I utredningen nämner författarna flera andra forskare och 

skribenter som har undersökt lustens betydelse för skapande och lärande, som filosofen Lev 

Vygotskij (Fantasi och kreativitet i barndomen), historikern Michel Foucault (The order of 

Things), Britt Isaksson (Lust att lära) och Célestin Freinets pedagogiska verk.
41

 

                                                 
36

 Widerberg (1995), s. 145.  
37

  Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003), s.137. 
38

 Lind & Borhagen (2000).  
39

 Ibid., s. 4. 
40

 Ibid., s. 35. 
41

Vygotskij, L. (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen; Foucault, M. (1970), The Order of Things. An 

archaeology of human sciences. Tavistock, Bristol; Foucault, M. (1970), The Order of Things. An archaeology 

of human sciences. Tavistock, Bristol; Göteborg, Daidalos; i Lind & Borhagen (2000).Isaksson, B. (1996), Lust 

att Lära. Célestin Freinet och hans pedagogik från 20-talet till 2000-talet. Stockholm, Utbildningsradion; i Lind 

& Borhagen (2000), s. 34: ”I Freinets skola 

framställs det lustfyllda lärandet närmast liktydigt med "arbetslust".  
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I doktorsavhandlingen om musikpedagogik Att skapa ordning för det estetiska i skolan. 

Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare lyfter Monica Lindgren fram 

lustfylldhet, kreativitet och eget skapande som viktiga ingredienser för lärande.
42

 

 

Lust- och undervisningsbaserat lärande är en bok av forskare i etnografi Birgitta Kullberg. 

Kullberg skriver om att ”Den som känner lust att lära har en inre positiv drivkraft och känner 

tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap, som är 

betydelsefull både för individens utveckling och för samhällets behov”
43

 I sin bok nämner hon 

också Vygotskij som talar om lust som en motor som startar och bibehåller lärandeprocesser 

och elevers engagemang, intresse och behov. Han påstår att om inte lusten finns, så engagerar 

man sig inte i lärande i den utsträckning som man annars gör vid glädje och lustkänsla.  

 

Ingrid Sanderoth tar upp begreppet lust i sin doktorsavhandling Om lust att lära i skolan: en 

analys av dokument och klass 8y där hon har genomfört en klassrumsstudie i med etnografisk 

ansats.
44

 Hon skriver att lust är en inre upplevelse som finns här och nu och som inte går att 

flytta till ett annat tillfälle.  

 

2. Bearbetning och analys  

I textanalysen fokuserade jag på att urskilja de olika diskurserna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Diskursanalysens roll i min studie är att med fokus på lust för skapande i 

empirin fånga betydelseskapande tecken för att urskilja diskurser, flyttande signifikanter, 

knutpunkter och minneskedjor för analys.  

 

2.1 Diskurser kring lust för skapande 
 

Denna studies syfte är att undersöka hur före detta elever uppfattar diskursordningen lust för 

skapande i ämnet bild, vilket innebär en undersökning av hur informanterna talar om ”lust” i 

relation till bildundervisning och skapande som aktivitet.  

 

                                                 
42

 Lindgren (2006).  
43

 Kullberg, 2004, s. 31.  
44

 Sanderoth, Ingrid (2002), Om lust att lära i skolan: en analys av dokument och klass 8y. Göteborg.  
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Diskursernas inkluderande och exkluderande verkningar undersöks: vad ryms, vad stängs ute 

och vad blir det för konsekvenser av detta.
45

  Utifrån intervjuinnehållet kunde jag identifiera 

två dominerande diskurser. När jag analyserade min empiri sökte jag efter nodalpunkter och 

betydelsemönster/ ekvivalenskedjor (minneskedjor). Eftersom informanterna placerade 

begreppet lust i sammanhangen hem, familj och egna relationer, samt skola, lärare och egna 

relationer, utkristalliserades två huvudområden:  

hem     och     skola. 

 

 Hemmets diskurs innehåller följande som kan förstås som nodalpunkter: 

familjetraditioner, förebilder – familjemedlemmarna med deras intressen, samt 

närmiljö tillsammans med tillgång till kultur under informanternas uppväxt.  

  

 Skolans diskurs innehåller nodalpunkterna: skola, förebilder – lärare och tillgång till 

kulturella evenemang i samhället.  

 

Båda diskurserna innefattar flera ekvivalenskedjor, vilka jag tolkar som minneskedjor, sådana 

som handlar om traditioner, eller intressen hos förebilder och går i varandra i diskurserna 

eftersom diskursernas tecken ständigt förändras på grund av interaktion med människor och 

deras positioner (mamma, mormor och lärare) i olika situationer.  

 

Inom ramen för diskursordningen har jag identifierat den flytande signifikanten: lust.  

Denna centreras kring ovan nämnda nodalpunkter som enligt mina informanter påverkade 

deras lust/olust för ämnet bild och skapande, samt utvecklade ekvivalenskedjor i 

informanternas berättelser om lust och olust för skapande. Båda diskurserna präglas till stor 

del av ”dåtidens upplevelser” det vill säga, deras interaktion och alla de möten de haft under 

sin uppväxt. Dessa ekvivalenskedjor blev till diskursiva framställningar om: 

 

 Hur uppfattar före detta elever lust för skapande?  

 Hur uppfattar före detta elever olust för skapande?  

 
    

 

                                                 
45 

Börjesson, Mats  & Palmblad, Eva (2007), Diskursanalys i praktiken, Malmö: Liber, s. 34. 
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2.1.1 Hur uppfattar och beskriver informanterna lust för skapande?  

 

I diskussionen kring begreppet lust för skapande upptäckte informanterna att fenomenet är 

relativt enkelt att beskriva, men kräver flera formuleringar som kompletterar varandra.  

 

Karl förklarar att: ”Begreppet lust innefattar en intuitiv känsla av välmående av att skapa vare 

sig det är i bild eller ljud. Som en eld, så sätter lusten igång en för att försätta en i ett 

transliknande medvetandestadie som bara går högre och högre upp; ju mer ved man lägger i 

sin eld, desto mer brinner den. Det vill säga, ju mer man sätter sig in i skapandet av en bild 

desto mer tar bilden över själva skapandet. Ju bättre teknik, ju duktigare tecknaren är, desto 

större utrymme/potential för lusten att ta över och skapa i `sin` avbild.” 

 

Sandra säger: ”Lust för skapande är för mig när man lägger ner hela sin själ och hjärta i det 

man gör, vare sig det är en stor tavla man skapar eller ett musikstycke på sitt piano. /…/ att 

känna mig nöjd med det jag gjort, tavlan kanske inte blev som jag förväntade mig men, det 

viktigaste var att jag hade kul och en lust till att skapa den. Jag tror att lust för skapande, i 

detta fall bild, är väldigt individuellt, men måste ske på friviliga villkor. /…/ Det är nog 

viktigt med uppmuntran och att man då kan hitta sin egen stil med hjälp av de verktygen man 

får i hemmet annars bildas kanske inget intresse. När jag fick upp mitt intresse för bild så var 

inte teknik det första jag tänkte på. I början så bestod lusten av att det var kul att skapa 

någonting eget, fritt. Lust är ingenting som man kan tvinga fram hos sig själv utan det 

kommer naturligt. ” 

 

Linda tycker att: ”En lust för bildsammanhang och skapande är något man måste ha inom sig. 

Har man en lust så ser man en mening, syfte, poäng med sitt skapande. Utan en lust blir det 

omöjligt att skapa något över huvudtaget. Jag tror att man kan se snabbt i en bild om det finns 

en lust och engagemang. Någon har engagerat sig i skapandet. Utan lust i en bild väcks inget 

engagemang hos åskådaren.” 

 

Enligt Fredrik är ”Lust /…/ den känsla man får när man verkligen vill göra något helt 

frivilligt. Lust i bildsammanhang och vid skapande är därför oerhört viktigt för att verket man 

gör ska få ett djup och ett budskap, som fastnar i åskådaren. Det är otroligt viktigt att ha lust 
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när man skapar ett verk. Om man inte har lust när man skapar, blir verket ett ytligt rutinjobb 

och därmed tråkigare och mer ointressant för de flesta.” 

 

2.1.2 Hur uppfattar och beskriver informanterna olust för skapande? 

”Olust kommer för mig när känslan att något inte går som jag vill, som jag har tänkt, tar över 

alla andra tankar och känslor. Som ett stort mörker lägger det sig över min inspiration och 

glädje, som tynger handen och från och med då ständigt förföljer varje linje.”, berättar Karl. 

Sandra formulerar olust som ”När någon gång känns det att inspirationen tryter och man helt 

enkelt inte känner någon lust.”. 

Linda förknippar olust med att ”det inte finns en vilja att skapa något i färg och form.” 

Fredrik talar om att ”Olust i skapande och/eller i bild kan vara allt mellan likgiltighet och ren 

ovilja. Den som inte har någon lust att skapa något borde ta en paus, tills lusten kommer 

tillbaka.” 

 

2.2 Hemmets diskurser – hemmiljöns inverkan 

Informanternas uttalanden verkar präglas av tiden och platsen de växte upp på, men 

framförallt av personer de mött under sin uppväxt. Hemmets diskurs handlar därför om 

informanternas uppfattningar om lusten för skapande, som formad i relation till 

familjetraditioner, närmiljö, familjemedlemmar som förebilder, där var och en bidrar med 

egen specifik personlighet och intresse. Det handlar inte minst om tillgång till kultur under 

uppväxten.   

 

2.2.1 Hemmets diskurs: Vad är det som påverkar lust för bildskapande  

Alla fyra informanter var överens om att en utgångspunkt för lust för skapande handlar om ett 

intresse, som Fredrik kallade för intresselust.  

Fredrik säger: ”jag tror att man är bra i det man har intresse för, tror jag, liksom intresselust.” 

Linda berättar att: ”farmor och mamma var mina förebilder liksom, när jag växte upp, och då 

vill man göra som de, då fick man det intresset, [för att] inom min familj så var det liksom 

hobby att måla.”  

Linda kopplar skapande till positiva känslor och trygghet: ”/…/ farmor målade bara utav ett 

eget intresse, min mamma också; jag kan inte förstå att någon kan tycka att det är tråkigt, 

eftersom för mig är det så positivt, roligt, en mysig stund, jag fick en trygghetskänsla och 

förknippar det med någonting bra.”  
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Under inspelningen har Linda själv reagerat på sina uttalanden, eftersom hon har kommit till 

insikt om att, vad hon än säger, upprepar hon samma replik: ”när jag var liten; jag fick den 

iden när jag var liten; när vi barn var små; allting gjorde jag när jag var liten.”  

Sandra konstaterar att: ”De människor som inte växer upp med konstnärssjälar i familjen kan 

på egen hand utforska sin nyfikenhet för bild och skapande. I detta fall så kanske man hittar 

en förebild, en person man ser upp till och vars stil och konst man beundrar. Det kan vara allt 

från en stor artist, till sin mormor eller till en lärare.” 

Fredrik talade om sina musikintressens uppkomst, där hans pappas yrke och intressen har 

påverkat hans egna: ”för mig var det mer musik än att måla liksom, för att pappa har alltid 

varit musiksamlare och han har varit ljudtekniker för stora band, och han har alltid haft 

jättestora samlingar, skivor, han har haft stor stereo.”  

Fredrik berättade att bildskapandet började han upptäcka själv först under de senaste åren på 

grund av hans vänners och medias inflyttande.  

Informanterna framhöll att lusten, samt skaparlusten till stor del påverkas av andras 

uppmärksamhet, det handlar om interaktion med andra. 

Karl menar att: ”om du skapar någonting och vill visa det - vi finns här - och säger, å vad fint 

eller fult, och om det inte finns sådant så motverkar det barns och vuxnas lust, inte bara för 

lust för bild, utan för inspiration överhuvudtaget, att det är mycket enklare att bara sätta på 

TV- spelet.”  

Karl nämner att sinnesstämning är viktigt för lustkänsla: ”det ska passa in med 

sinnesstämningen”.  

Enligt informanterna är ”rätt miljö” runt omkring lustfrämjande. Med det menar de 

omgivningens uppmuntran och fysiska förutsättningar, som till exempel tillgång till 

musikutrustning för att kunna utveckla musikintresse. De samtalar om förebilder, deras 

intresse som ställs mot egna, och skapande i barndomshemmet, närvaro eller frånvaro av 

kreativ närmiljö, nämner sina vänner, skolan och personliga predispositioner som 

förutsättningar. 

 

2.2.2 Hemmets diskurs: Vad är det som påverkar olust för bildskapande 

Informanterna samtyckte om att avsaknad av omgivningens uppmärksamhet av det barnet gör 

motverkar skaparlust. Uppmärksamheten ska dock vara kravlös, fast konstruktiv kritik är 

välkomnat.  
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Linda konstaterar att ”det är viktigt med uppmuntran i hemmet, för att annars bildas kanske 

inget intresse.”  

Också Karl tycker att det är viktigt med uppbackning, och han berättar att han ” aldrig haft 

genuin uppbackning, som man kanske får väldigt mycket mer med hobbyverksamhet, 

kanske.” Karl beklagade istället att han allt för ofta hamnade i påtvingade situationer under 

sin uppväxt, som resulterade i hans olust/motstånd för skapande, samt prestationsångest.  

”Jag blev indragen i det ofrivilligt, liksom hela släkten är konstnärer, jag blev dragen på 

gallerier, jag har aldrig blivit inbjuden, kom så ska vi måla, utan, nu ska vi hänga tavlor och 

du får sitta här och leka själv i gallerian i åtta timmar.” 

Prestationsångesten kommer ifrån iakttagelsen och jämförelsen med andras skapande som han 

bemött på dessa olika platser, berättar han. Prestationsångest påverkar lusten negativt, 

eftersom ”lustkänsla handlar till stor del om egna förväntningar på sig själv, och om resultatet 

inte blir som man har tänkt sig, förlorar man lusten”, framhåller Karl.  

Alla fyra informanter understryker vikten av att kunna uttrycka sig fritt och på fria villkor. 

 

2.3 Skolans diskurser – skolmiljöns inverkan 

I vårt moderna samhälle tillbringar alla individer, redan från tidig ålder, mycket av sin tid 

inom institutionen Skola. De flesta av oss börjar denna kollektiva anpassning ännu tidigare, 

på förskolan. Till dessa pedagogiska verksamheter ansluter en mängd människor med olika 

värderingar och karaktärer, som formas och påverkas av varandra i deras sociala värld, vilket 

bidrar till att deras synsätt ständigt förändras och fortsätter förändras. 

 

2.3.1 Diskursen om lust för skapande i skolan  

Informanterna nämnde flera faktorer som påverkar lust för skapande. En är att: ”en uppgift på 

bildlektionen ska inte vara så konkret, att det visserligen ska finnas att välja emellan fritt och 

tema, men att alla får göra lite fritt, hur de själva tänker och vill, använda egen fantasi. Det är 

väl det som frambringar motivation och sånt.”, tyckte Sandra, men hon är inte ensam om den. 

Alla fyra informanter framförde upprepade gånger, fast på olika sätt vikten av att skapande 

med lust ska ske på friviliga villkor. 

Diskussionen blev livlig efter Karls uttalande att: ”bild i skolan, redan från grundskolan, ska 

vara frivilligt, om någon inte vill gå på en bildlektion, jo visst så kan den gå på en annan 

lektion istället. Elever ska kunna välja lektioner och då skulle de välja och utveckla det som 
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egen intresse, samtidigt, de som inte ville vara med på bild och musik, som inte funnit 

intresse, då kommer de kanske utveckla den kunskapsdelen först efter skolan.” 

Karls förslag var att ”Det ska finnas jourhavande bildlärare på plats hela dagarna, och de 

elever som vill ska kunna gå dit och göra sin grej på sina raster eller elevens val och få 

bildlärarens stöd för det – ett rum för bild på fria villkor, för att istället bli påtvingad, matad 

med bild, eller musik, då blir det lätt motvilligt.”  

För Linda var ”bildlektioner i grundskolan en självklarhet, bild får man i alla fall välja bort på 

gymnasiet i och med en inriktning.” Hon menade att: ”bildlektioner är viktiga för att utveckla 

sin fantasi liksom”.  

Karl medgav att ”det är ett ämne där, med hjälp av konstnärliga uttryck kan man kanalisera 

sina känslor, om det är text, musik eller bild, vilket är bra för vårt eget emotionella, själsliga 

välmående”. Karl höll dock fast vid att ”bild i tidigare åldrar borde vara mer individbaserat, 

borde vara – vad du tycker, hur du känner, hur du kan få ut det.” 

Han menade att det är för mycket yttre påverkan på elevens individuella skapande, inte minst 

tidsbegränsningar och allt för stora elevgrupper. Han ansåg att bildlektioner ska vara till för 

att arbeta med sig själv. Eleven skulle förklara för läraren vad denne vill göra för att få råd om 

lämpliga tekniker för arbetet. Tekniker och kunskaper skulle användas endast som redskap i 

detta arbete eftersom ” för mycket information och förklaring tar bort lusten för skapande. 

/…/ lust är motivation och att motivation skapas med att inte pracka på för mycket utan fråga 

eleven vad denne vill få fram och när eleven är nöjd liksom; att man måste utgå från elevernas 

tankar, och inte hur en lärare ser på ens bild, genom konstruktiv kritik hjälpa till med att få ett 

bra resultat för eleven”.  

Fredrik tog upp ett exempel på att lusten har väldigt mycket med individens självförtroende 

att göra: ”du vet att du inte kommer att lära dig, och du vill verkligen bli bra på någonting och 

så märker du att du har blivit bättre, då hittar du motivation, då blir du ännu bättre liksom att 

man låter det utgå från elevens perspektiv, från dennes flow istället”.  

Karl nämnde ännu en gång att sinnesstämning är viktig för lustkänsla: ”det ska passa in med 

sinnesstämningen”.  

Lusten för skapande relaterades också till något roligt och avslappnande.  

Linda och Fredrik tyckte att ”det var lite roligt, man ritade liksom, ett avbrott från det andra, 

att bara sitta och göra ett annat ett tag och man behövde inte plugga”  

Enligt Karl var det lustbefrämjande att ha ”rätt miljö runt omkring sig”.  
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Sandra påpekade att lusten kan främjas av ”en förebild, en person man ser upp till och vars 

stil och konst man beundrar. Det kan vara allt från en stor artist, till sin mormor eller till en 

lärare.”  

 

2.3.2  Diskursen om olust för skapande i skolan 

Genomgående i talet om olust för skapande upprepas ordet tvång i alla dess former.  Alla fyra 

informanter förknippade olust med någon slags tvång och var överens med Karl om att ”Lust 

och skapande kan inte påtvingas på något sätt /…/ Skapandet måste ske på frivilliga villkor”. 

För att förstärka och uttala sin definition av lust respektive olust för skapande använder sig 

informanterna ofta av förnekelse i samma mening. Där delen som handlar om lust för 

skapande innehåller sekvenser som handlar om olust för skapande.  

Uttalandet av Karl om att ”för mycket information och förklaring tar bort lusten för 

skapande.” kan förstås som att han känner att skapande är lustfyllt, men är också relevant i 

diskursen om olust.  Linda utvecklade Fredriks kommentar med att det innebär ”en risk att det 

känns som att skapa åt någon annan.” Fredrik kompletterade Lindas menig med sin berättelse: 

”Om jag kommer med ett förslag, en idè och en lärare säger, men du kan lägga till det här, 

eller annat, då säger han emot idén. Om jag har gjort en bild som jag är nöjd med och visar 

upp den för en lärare som säger: gör så här och gör så där - det blir liksom fel, då tappar jag 

verkligen motivationen och lusten. Jag ansåg att jag var klar, då ska jag inte behöva fortsätta. 

I ett annat fall, när jag försökte skugga på lärarens uppmaning då sket det sig, jag blev inte 

nöjd, då blev det liksom inte roligt längre.”  

Informanterna upplever tvång även i själva arbetsprocessen, i att det påbörjade arbetet måste 

färdigställas. ”Känslan av att då BEHÖVA fullfölja arbetet skapar endast mer olust, vilket 

ofta förstör hela teckningen, även om allt innan var bra och fint.”, konstaterade Karl.  

Enligt min tolknig förknippar Linda olust för skapande med avsaknad av engagemang. Hon 

menade också att slutprodukten synliggör för åskådaren om att den skapades utan lust och 

resulterar i ”att inget engagemang hos åskådaren väcks.” För Fredrik handlade olust för 

skapande om ”likgiltighet eller ren ovilja”. Det kan handla om själva arbetsuppgiften eller i 

stunden – ens mentala tillstånd. I resonemanget är informanterna överens om att tvång inte är 

lösnig på problemet. De menade att det krävs andra åtgärder, sådana som frigör uppgiften 

samt förhållanden för uppgiften. 



 

Hanna Gumowska Wagnås 

25 

 

Karl såg på skapande i skolan mest negativt av alla informanter. Han berättade att han ”hatade 

bild. När jag väl började på någonting då var det så dåligt så att jag tappade lusten för det 

direkt, så att jag bara reagerade tvärt emot, det kom bara aggressiva känslor som slog mot 

istället. Dessa började jag projicera på mig själv, på läraren, på andra elever och det slutade 

med att jag skolkade från bildlektioner. Jag tyckte aldrig om bild, jag kunde aldrig få en hel 

tavla eller bild som jag var helt hundra procent nöjd med, utan det var alltid någonting som 

jag var missnöjd med, då hade jag lite aggressioner över det, och det blev det negativa med 

bild.” Karl förknippade olust för skapande med sina förväntningar. Han kom fram till att: 

”Olust kommer för mig när känslan att något inte går som jag vill, som jag har tänkt, tar över 

alla andra tankar och känslor. Som ett stort mörker lägger det sig över min inspiration och 

glädje, som tynger handen och från och med då ständigt förföljer varje linje.” 

 

Fredrik tyckte att olusten till stor del är kopplad till självförtroende: ”att man alltid jämfört 

sig, ens egna talanger med andra som är bättre då får man dåligt självförtroende, då tappar 

man lusten alltså.” 

Enligt Karl ”påtvingas” bild och skapande alla elever genom skolgången. Han konstaterade 

att i skolmiljö blir man störd av andra elever och att det råder tidsbrist för själva 

skapandeprocessen och att allt detta påverkar skaparlusten negativt.” Enligt honom ska 

skolans bildämne finnas till mer ”som fritidsområde, att det finns jourhavande bildlärare på 

plats hela dagarna, och de elever som vill ska kunna gå ditt och göra sin grej på sina raster 

eller elevens val och få stöd för det, för att istället blir man bara påtvingat, matad med bild, 

eller musik, och det lätt blir motvilligt.”  

 

2.3.3 Bildlärare och bildlärarens roll på lektioner i samband med lust för skapande 

 

Alla informanter är överens med Linda, som framför att ”en lärare har väldigt viktigt del i alla 

barns liv [och att] det är jätteviktigt med lärarens pedagogiska kunskaper, även empati hos 

lärare”.  

Linda beskriver en bra lärare som att ”en lärare bör vara lugn och harmonisk och ha tålamod 

för sina elever.” Därutöver bör, tillägger Karl ”alla lärare och föräldrar gå en mänsklighets- 

empati kurs, och sedan, handlar det väldigt mycket om en kemi mellan en lärare och eleven.” 

Karl menar att ”det är viktigt att en lärare kan leva sig in i elevens roll, att den läraren kan 

stanna upp ibland och gå från sin egen skål och försöka sätta sig i elevens skål … men vänta, 
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hur det går för dig liksom, vad du kommer ifrån, hur du tänker, vad du ser först, ser du att det 

är plustecken, eller ser du att det är massor med siffror. En lärare måste utgå från elevernas 

tankar, och inte hur en `lärare` ser på ens bild, utan, genom konstruktiv kritik hjälpa till med, 

ha tålamod och fråga, har du tänkt på det då, därefter försöker han/hon visa och förklara, leda 

lite med handen - det kan avgöra att det blir positivt eller negativt upplevelse.”  

Fredrik säger att ”en lärare måste se en elev och uppmärksamma elevens ansträngningar, 

bedöma utifrån eleven, anpassa sig till varje elev, förstå att allting inte är så uppenbart för 

alla.”  

Karl tillägger att ”bildläraren bör se bilden inifrån, från barnets hjärna, istället för att lägga till 

mer tjafs och tvinga eleven att jobba mot sin idé. För att om du lägger till för mycket då blir 

det fel; där ett troll med ett öga går in i skogen så ska det finnas trollsaker där, lägger du saker 

framför skogen så får bilden en helt annan mening. Det är väl det, som en lärare ska tänka på, 

att inte pracka på för mycket utan fråga eleven vad denne vill få fram. En lärare bör inte 

stressa eleven, och då kan han säga, nej, det är lugnt, det gör ingenting att du misslyckas, du 

kan slänga eller behålla teckningen, du kan göra om den till imorgon, det gör absolut 

ingenting.”  

Enligt Linda ska ”en bildlärare vara lugn till sättet och jordnära och kunna se något positivt i 

allas arbeten då får man motivation, för att lust är motivation”, säger hon. Linda har väldigt 

varma och positiva minnen från sina bildlektioner på sin grundskola: ”Min såg verkligen 

något bra i precis i varenda teckning, min bildlärare fattade att alla inte är bäst på att rita och 

måla. Jag ville lära mig det, jag hade ett intresse till att lära mig och det såg han också.” 

2.4  Sammanfattning av bearbetning och analys 

2.4.1 Hur uppfattar före detta elever lust/olust för skapande i ämnet bild? 

I diskursen om Hur uppfattar och beskriver före detta elever lust för skapande? 

framträdde nodalpunkter/knuttecken som i sin tur bildar ekvivalenskedjor:  

engagemang; engagera sig i skapandet; en intuitiv känsla av välmående; 

sinnesstämning; trygghetskänsla; som en eld; ett transliknande medvetande; att ta över 

och skapa i `sin` avbild; när man lägger ner hela sin själ och ett hjärta i det man gör; 

inspiration; känna sig nöjd med det man gjort; självförtroende – eget värde, jag dög för 

mig själv; viktigt att ha kul; glädje; fantasi; väldigt individuellt; fallenhet; drömmar; 

förutsättningar; ro; passion; intresse; frivilligt; fritt; inte påtvingat; skapa någonting 

eget; naturligt; att man ser en mening; syfte och poäng med sitt skapande; motivation; 

nyfikenhet; uppmuntran; yttre påverkan – intryck; att man verkligen vill; bättre teknik – 

duktigare. 
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I diskursen om Hur uppfattar och beskriver före detta elever olust för skapande? framträdde 

följande: 

prestationsångest; avsky; hat; ingen inspiration; ingen uppbackning – hem, skola, 

vänner; egna förväntningar; självförtroende, var missnöjd; ofrivilligt; inspiration tryter; 

när det inte finns en vilja; kan vara allt mellan likgiltighet och ren ovilja; tvång. 

 

2.4.2 Vad var lustfyllt i ämnet bild? 

För att besvara frågan: Vad var lustfyllt i ämnet bild? urskilde jag diskurser som hade med 

familj- och hemmiljö att göra och därför kallade jag de för hemmets diskurser, samt diskurser 

som hade med skolmiljö att göra och därför kallade jag de för skolans diskurser. 

 

Vad är det som påverkar lust för bildskapande i hemmets diskurs? I diskursen framträdde 

nodalpunkter/knuttecken som i sin tur bildar ekvivalenskedjor:  

 

intresse; intresselust; förebilder; får positiva känslor; trygghet; rolig; mysig stund; 

trygghetskänsla; förknippar med någonting bra; konstnärs – själar i familjen; kravlös; 

på egen hand; pappas yrke; upptäcka det själv; omgivningens uppmärksamhet; 

interaktion med andra; sinnestämning är viktig för lustkänsla; självförtroende; rätt 

miljö; uppmuntran i hemmet; konstruktiv kritik; fysiska förutsättningar; hobby; utrycka 

sig fritt; på fria villkor. 

 

Vad är det som påverkar olust för bildskapande i hemmets diskurs?  
 

avsaknad av omgivningens uppmärksamhet, avsaknad av uppmuntran i hemmet; aldrig 

haft genuin uppbackning; påtvingade; ofrivilligt; prestationsångest; förväntningar på sig 

själv. 

 

I diskursen om lust för skapande i skolan framkommer formuleringar:  

Inte vara så konkret; fritt; frivilligt; välja lektioner; utveckla det som eget intresse; 

jourhavande bildlärare; ett rum för bild; på fria villkor; individbaserad: vad tycker du, 

hur känner du, hur du kan få ut det; inga tidsgränser; små elevgrupper; inte pracka på; 

fråga eleven; utgå från elevens tankar; konstruktiv kritik; hjälpa till med till ett bra 

resultat; motivation; utgå från elevens perspektiv, från dennes flow istället; 

sinnestämning viktig; rolig; avslappnande; avbrott från det andra; behöver inte plugga; 

rätt miljö runt omkring sig; en förebild; självförtroende; egna förutsättningar. 

I diskursen om olust för skapande i skolan framkommer formuleringar:  

påtvingas på något sätt; ofrivilliga villkor; tidsbrist för skapande processen; förklarning 

tar bort lusten; prov; förstod inte; ångest i skolan; ingen ro i klassen, typ djungel i 

klassen; aggressiva känslor; missnöjd med; andra bättre; gemförde sig; självförtroende; 

egna förväntningar; något inte går som man vill.  
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När jag analyserade frågan om bildlärarens roll på lektioner i samband med lust för 

skapande framkommer formuleringar som:  

Lärare viktig; pedagogiska kunskaper; empati; bildlärarens personlighet; lugn; 

harmonisk; tålamod; kemi mellan lärare och eleven; lärare ska leva sig in i elevens roll; 

stanna upp, var du kommer ifrån, hur du tänker, vad du ser först; utgå från elevens 

tankar; hjälpa till med konstruktiv kritik; förklara; leda; se eleven; uppmärksamma 

elevens ansträngningar; bedöma utifrån elevens förutsättningar; anpassa sig till varje 

elev; förstå; se inifrån från barnens hjärna; inte pracka på; inte stressa eleven; lugn till 

sättet, jordnära kunna se något positiv i allas arbeten 

 

3. Tolkning och resultat 

Intervjumaterialet har jag analyserat utifrån min frågeställning: Hur uppfattar före detta elever 

lust för skapande i ämnet bild? Vad var lustfyllt i ämnet bild? 

 

Med hjälp av analysen kunde jag se hur den flytande signifikanten lust för skapande gavs 

innebörd. De oftast förekommande formuleringarna i uttalanden om lust var: fritt, frivilligt 

och på fria villkor, medan uttalanden om olust handlade om: ofrivilligt, ovilja och tvång.  

3.1 Hemmets diskurs  

Hemmets diskurs handlade mycket om familjetraditioner och informanternas förutsättningar 

för att bemöta bild och kulturella uttryck i hemmet och utanför hemmet. Till stor del handlade 

den om på vilket sätt som familjemedlemmar var viktiga för informanterna som förebilder. 

Hemmiljö och familj framstår som avgörande för hur de fyra ungdomarnas intresse, lust eller 

olust/motstånd för bildämnet och skapande verksamhet samt deras utveckling formats.   

Så var det för Fredrik, där hans pappas yrke och intressen påverkade hans egna. Hans pappas 

intresse påverkade hemmet fysiskt med musikutrustning och med musiken, vilket för Fredrik 

skapade en tradition med pappa som förebild. 

Så var det för Linda som berättade att hennes farmor och mamma var förebilder när hon växte 

upp, eftersom det inom hennes familj ”var liksom hobby att måla” och hon förknippade det 

med något positivt, roligt, ”en mysig stund” som ingav en trygghetskänsla. Medan Karl 

förknippade skapande med tvång, och familjemiljön mer med professionell verksamhet än 

hobby, vilket förorsakade hans olust för skapande: ”jag blev indragen i det ofrivilligt, liksom 

hela släkten är konstnärer”. 

Sandra däremot tyckte inte att hennes familj påverkade hennes intresse för bild, hon tyckte att 

de fanns hos henne ändå och att hon utvecklade de på egen hand. 
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 I informanternas uttalanden kämpar tecknen om utrymme och förändras ständigt i interaktion 

med andra människor.  Tecken får sin betydelse genom ett system av distinktioner, en del 

element har en positiv funktion medan andra har en negativ. 

 

3.2 Skolans diskurs  

I skolans diskurs finner jag många likartade formuleringar om lust och olust, trots att 

informanternas uppfattningar konstruerades i olika skolmiljöer och i interaktion med olika 

människor i skilda sociala processer och världar. De oftast förekommande har med fritt 

skapande att göra: frivilligt, fria villkor och inte påtvingas. Det framgick att det 

grundläggande för lust i skapande i skolan är att kunna skapa fritt och på fria villkor: ”bild i 

skolan, redan från grundskolan, ska vara frivilligt”, som Karl sa, och ”Lust och skapande kan 

inte påtvingas på något sätt”.  

Linda kompletterade Karls uttalande med att miljön och förutsättningarna för skapande bör 

vara tillåtande, med positivt klimat, där eleverna känner sig trygga och accepterade. Då blir de 

delaktiga. 

 

Vad sade informanterna om bildlärarens roll på lektionerna i samband med lust för 

skapande?  Många formuleringar hade med lärarens personlighet att göra; att det är viktigt 

med lärarens pedagogiska kunskaper, att han/hon ska vara empatisk, lyhörd, omtänksam, 

lugn, harmonisk.  Att han/hon kan skapa ett positivt klimat och ha tålamod för sina elever, 

betrakta dem var och en individuellt och se personen bakom eleven.  

Fredrik framförde att en lärare bör uppmärksamma elevens ansträngningar och ta vara på 

elevens motivation och nyfikenhet. En bra lärare bör respektera elevens idéer. Istället för att 

påtvinga sina egna idéer på eleven bör hon/han undersöka med rättställda frågor vad eleven 

ville uppnå med sitt arbete.  

Informanterna var överens om att en bra lärare bör kunna leva sig in i elevens roll, försöka 

förstå eleven och att förmågan handlar om visst speciellt förhållande mellan eleven och 

läraren. Alla fyra informanter upplevde och mindes sina bildlärare på olika sätt.  

Medan Linda hade väldigt positiva minnen från sina bildlektioner, uttalade sig Karl med 

ångest och hat om sin lärare. Sandra var inte lika entusiastisk som Linda när hon uttalade sig 

om sin lärare, hon konstaterade att hennes lärare var tillåtande. Fredriks uttalande om sin 

lärare var inte lika tydliga. Jag tolkar de som att hans bildlärare saknade förståelse för 
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Fredriks idéer och påtvingade på honom sina egna idéer, vilket resulterade i att han tappade 

lusten för uppgiften.  

 

Genomgående är alla fyra informanterna överens om att en lärare har en väldigt viktig roll för 

elever och undervisning, för hur man minns lektioner och skolgång och för den framtida 

elevens utveckling. Därmed är en lärarens sätt att vara avgörande för hur de skapande 

processer på bildlektioner upplevs - med lust eller olust. 

 

4. Slutdiskussion 

Diskurserna lyfter fram flera olika premisser för lustfyllt skapande, där alla är bundna till 

förhållanden i miljön, som påverkas av interaktionen mellan människor. Frivillighet och fria 

villkor är vad informanterna framför allt betonar. Lustfyllt skapande kopplar informanter till 

själslig utveckling och inte till kunskap. Bildämnet framträder som ett ämne där det är 

önskvärt att ” man kan kanalisera sina känslor”, vilket anses bra för vårt ”emotionella, 

själsliga välmående.” Bildlektionerna ska vara till för att arbeta med sig själv och en lärare 

förväntas instruera om de olika verktygen och möjligheter för olika uttryckssätt. 

Informanterna uttryckte sig som att elevernas skapande utsätts för allt för stor yttre påverkan, 

att till exempel ”för mycket information och förklaring tar bort lusten för skapande.” Här 

framkommer termerna: information och förklaring med en negativ laddning, vilket förorsakar 

en konflikt med andra uttalanden, där information och förklarning är önskevärda som 

lärandets verktyg för det fria och lustfyllda skapandets skull. Konflikten tolkar jag som att det 

handlar om en viss mängd av förklaring och information. Dessutom ska mängden av 

förklarande och informerande element anpassas individuellt till varje elev, eftersom vissa vill 

veta mer än andra beroende på deras personliga intresse. Frågan är av stor vikt, eftersom 

information och förklaring konkretiserar uppgiften, vilket begränsar elevens/upphovsmannens 

frihet. Samtidigt leder dessa element till en viss kunskap enligt läroplanens krav på kunskap i 

bildämnet.  

Hur ska då en bildlärare genomföra lektioner för att tillgodose kursplanernas mål, syften och 

bildämnets centrala innehåll, och samtidigt bevara skaparglädjen och lusten hos elever? 

Frågan gör mig vemodig. Jag börjar undra: hur viktigt är det med kunskap i 

bildframställning? Hur viktig är information om konstnärer, Egyptisk konst, expressionister 

eller färglära? Hur viktiga är de som jag hittills trott vara grundläggande kunskaper och enligt 
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mig allmänbildning. Karls uttalanden om att kontakten med bild och skapande inte sker på 

frivilliga villkor, utan att den påtvingas alla genom skolgången, men att lust inte går att tvinga 

fram, har en motsvarighet i rapporten Kultur och estetik i skolan: ”Lust kan inte befallas fram. 

Det handlar mer om människors egen drivkraft och vilja att upptäcka saker och se 

sammanhang.”
46

   

Bildlektioner betraktas av informanterna som sådana som tillåter en att koppla av från andra, 

”tunga” ämnen. De ses som ett avbrott från ”det andra, att bara sitta och göra annat ett tag”, 

Uttalandena innehåller för mig åsikter som strider mot de utbildningskrav vi har idag, och 

även mina värderingar.  

Enligt kursplaner för ämnet bild ska undervisningen ”/…/ syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få 

erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I 

undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer 

och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.”
47

  

Utbildningens syfte innehåller krav på lärande samt krav på lärare som ska lära ut. Begreppet 

krav som jag här har använt kolliderar med begreppet lust. Denna konflikt är väsentligt 

tydligare inom så kallade ”praktiska” ämnen (dit bildämnet räknas) än ”teoretiska” ämnen, 

och är förmodligen en av flera orsaker till bildämnets svagare position i skolan.  

 

I kapitlet Tidigare forskning framför jag några exempel på litteratur som ger en uppfattning 

om att bildämnet består bland annat av fria element så som kreativitet, lust och intresse. Enligt 

nämnda författare ska dessa element vara del av den lärande processen inte bara i ämnet bild, 

då de anser att lärande inte är möjligt utan lust. Detta synliggörs också i kursplanens text för 

ämnet bild: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt 

intresse för att skapa.”
48

  

  

Kreativitet och intresse. Element utan vilka lustfyllt skapande inte kan finnas. 

 

 

                                                 
46

 Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan (2003), Kultur och estetik i skolan. Slutredovisning av kultur och 

skola-uppdraget 2000-2003. Stockholm: Rapporter om utbildning. s.137. 

47
 Lgr11. s. 20. 

48
  Lgr11. s. 20. 
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Bilagor 

 

Bilaga nr. 1. 

Stödfrågor till intervju    

Bilduppgift fantasi som inledande för mina undersökningar. 

Del 1.  Informanterna om eget skapande. 

Vad tyckte ni om uppgiften? Har ni varit med om något liknande tidigare? Vad har ni 

uppmärksammat? Vad resulterade den i? Vilka associationer fick ni? Hur har musiken 

påverkat resultatet? Uppgiftens roll. På vilket sätt var uppgiften bra/dålig? 

Del 2. Informanterna om barns skapande. 

Del 3. Slutsatser 

Om informanternas associationer till deras egna skapande.  

 

Bildämne 

Vad tyckte ni om bildundervisning? Varför var den bra/dålig? 

Vad är det som var bra/ var dålig på bildlektioner, vad var lustfylld? 

Hur förhåller ni er till skapande, bild och varför?  
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Är det viktig/oviktig med bildundervisning? Varför? 

Vad ni lärde ni er, vad är det ni mins, vad var/är det viktigt att veta, viktigt med lektioner? 

Vad tycker ni om kursplanen, timplanen, räckte tiden? 

Hur påverkade ert skapande, lusten för skapande betyg i bild? 

Hur kan man stimulera någon/er för intresse för bild, (musik, idrott) vad krävs det, vad behövs 

det?  

Har bildämnet funktion/syfte och vilka är mål med undervisningen – tror ni? 

Bildundervisningens betydelse för framtiden? 

Vad tycker ni bildämnets status i skolan? Bildämnets status mot status för ämnet: musik, 

idrott - Satsning på bild kontra musik. 

Hur kan skolan/bildlärare påverka för lustfylldskapande? Vad för förutsättningar som behövs?  

Undervisning i bild och skapande – ska det finnas, eller tillhör den något annat? Vad?  

 

Hur skapas intresse eller motstånd? 

När har ni lust för skapande, bild och varför? 

Entusiasm eller ointresse – vad är det som förorsakat lust eller motvilja för skapande? 

Vad för förutsättningar, vilken miljö som behövs för lust för skapande?  

 När, i vilken period under uppväxten hade ni den största lust för bild/skapande och varför just 

då? 

Hur skapas intresse eller motstånd? Hur kan man stimulera skapande? 

Hur stor var omgivningens påverkan under uppväxten (närmiljö – fisisk, psykisk – personer) 

för lust/olust för skapande? 

Spelar traditioner roll? Har lust/olust för skapande med barns tidigare erfarenheter, kontakt 

med bilder, kreativitet och skapande att göra? 

Hade ni tillgång till kultur under uppväxten, på vilket sätt? Vilka har tillgång till kultur – har 

alla det? 

Varför är lust för skapande och samtidigt för ämnet bild så olika hos barn, ungdomar och 

vuxna? 
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Bilaga nr. 2. 

Kompletterande frågor till informanterna via e-post. 

 

1. Hur förstår du begrepp: lust (i bild – sammanhang) och lust för skapande? 

2. Är det viktigt att ha lust, när man skapar något i bild? – varför? 

3. Den tekniska utvecklingen, hur påverkar den lust för skapande, tycker du? 

4. (eventuellt: Hur förstår du begrepp: olust (i bild – sammanhang) och olust för skapande? 

5. Hur kan man göra för att få tillbaka lusten om du känner olust? ) 

 

 

 

Bilaga nr. 3. 

 

Förklaring till: Bilduppgift fantasi som inledande för mina undersökningar. 

 

Steg 1. Genomförande med förskoleklasselever: klassen delades in i två grupper bestående av 

nio elever vardera. Barnen var förväntansfulla och ställde flertalet frågor, i stil med: Kan man 

titta i taket? Jag delade ut materialet (först ritpapper, A3, blyerts, därefter färgpennor, 

tuschpennor) och startade CD- spelare med lugn musik.
49

 Nu fick barnen blunda och klottra i 

ca fem minuter. Spänningen släppte, barnen arbetade och småpratade (det ställdes aldrig krav 

på tystnad). Under uppgiftens genomförande förklarade jag för barnen uppgiftens 

tillvägagångssätt i sekvenser, en del i taget. Under lektionen spelade jag in ljudet och efter 

lektionen fotograferade jag elevernas arbeten. Dagen därpå träffade jag den andra 

elevgruppen. Gruppen var redan informerad av sina klasskamrater vilket resulterade i ett 

annat bemötande av mig och en annan inställning till uppgiften. 

Steg 2. Därefter träffade jag de fyra ungdomarna i min ateljé. Informanterna presenterades för 

varandra. Undersökningens tema och syfte hade jag presenterat för intervjudeltagarna utförligt 

långt före vårt möte. Tillvägagångssätt ville jag dock inte avslöja för att inte påverka resultat. 

Ungdomarna fick arbeta med samma bilduppgift fantasi som jag tidigare genomfört med 

förskoleklasselever. Först efter att de var klara med sina egna bilder fick de se 

förskoleklassbarnens bilder. Ungdomarna diskuterade sina egna upplevelser från själva 

                                                 
49

 CD: Mozart: C-dur 
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processen i bilduppgiften, jämförde sina egna bilder med barnens bilder, och sig själva med 

barnen. Detta ledde dem till barndomsminnen, varpå jag ledsagade diskussionen med 

allmänna frågor som ”hur kände du då” och ”vad tror du, hade det en positiv eller negativ 

inverkan på din lust för bild?”. Under den delen av diskussion lyssnade de samtidigt på en 

ljudinspelning från mina två lektioner med barnen. Efter denna inledning samtalade vi utifrån 

mina intervjufrågor (se bilaga 4) angående lust för bild och deras skolgång. Den cirka fyra 

timmar långa gruppintervjun (med fika för trivselns skull) spelades in. Gruppdiskussionen 

transkriberades, med några undantag, i sin helhet. 
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Bilaga nr. 4. 

       Ungdomarnas bilder 

 

… jag tänkte faktiskt inte alls att jag ritade ett ansikte, inte alls, det ser faktiskt ut som min farfar … du 

kanske tänkte på honom … du såg ditt ansikte i dina maskar … det därför som du ritade dit ansikte, 

för att det passade … lust … ja, det här var bra … jag tänkte på … 
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Ungdomarnas bilder 

 

… det bara digga musiken och svischa i takt … men det här är ju ljudvågor, det ser man … när jag var 
liten, då blundade jag och när bilen rörde sig då rörde sig pennan så här liksom och så efter ett tag då 
såg jag liksom, och då tänkte jag, å det är så här väggarna ser ut, det blev som en karta för mig … jag 
kom på en annan sak när jag var liten, allting gjorde jag när jag var liten … ungefär, jag vet inte, lite 
tecken, ser ut som kinesiska tecken …  
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Barnens bilder 

 

 

… jag har hört den här låten på dagis när vi hade vila/när jag blundar då tänker jag/jag bara 

blundar/jag tror att jag ritar rymden/blundar då, man måste blunda/det är jobbigt, jag kan 

inte blunda/när är det klart? /jag vill titta/jag med/ jag tänker på zombie/men det finns inget 

annat en zombie/jo, det finns det/ får man bara göra en sak? / gubben flyger i rymden/dö 

skräcker mig när jag kolar/perfekt/ det var jätteroligt fast det var jobbigt … 
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Barnens bilder 

 

 

… när vi hittat former/kolla vad jag har hittat/ jag hittade en cirkel/ jag tänker på de där 

ringarna/ den ringen, den tänker jag nu på/runda ringar/ jag ska rita den där gubben som 

flyger/ jag ritar en gubbe i rymden jag ska rita en raket i rymden och det är jätte svårt … 
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Barnens bilder  

 

 

… det här är inte alls bra, man ska inte rita på sina händer/ det har jag inte gjort/jo, vem 

annars/bara lite/ jag är inte klar/jag hinner/jag hinner inte/jag är klar alldeles snart …  
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     Barnens bilder 

 

 

… jag tänker på hjärtat/får man göra något mer? / men hur kunde du rita hjärta, då? /för att 

jag trodde att det blir bra – och titta det blev bra/får jag rita alla hjärtana? igår var det alla 

hjärtans dag/vi har ätit glass … 
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Barnens bilder 

                  

… jag fick inte tänka på vad jag gjorde/ titta, monster/här är också en drake/jo/kolla …  
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Barnens bilder 

 

 

… tänkte du också på rymden?/ tänkte du på  någonting? /jag tror inte det/vad? 
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 … jag vill blunda och göra en stjärna/jag har också hittat en stjärna … 
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        Barnens bilder 

 

 

… vilken fin sol du målat – ja, jag fuskade/jag fuskade ingenting/inte jag heller/jag kollar bara 

på din, en gång/man får inte kolla på sin egen, men andras får man … 
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        Barnens bilder 

 

 

… man får titta upp i taket om man tycker att det är svårt att blunda/det är svårt att blunda… 
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Barnens bilder     

 

 

… man får inte fuska/jag kollar på sidan/ jag vill inte göra former/ska blunda och skriva R 

… och det var så roligt/men du har ju inte blundat/inte M och S heller/eller J/men resten 

blundade/och jag blundade och du och du och du/M blundade/ jag hittar en häst/hur gjorde 

du den här hästen?/ konstigt/ å, kolla/A, tror jag har tittat/T, hur kunde du rita det utan att 

titta?/ du har tittat/vadå, du gjorde det så fint/nej, inte alls/ ritar jag fint? … 

 

 

… ungdomarna om barnens bilder: här ser man tydligt att de fuskade … de såg ju … de som fuskat 

ville göra ordentlig, de ville vara duktiga … det handlar inte om att vara duktig, utan, vad händer med 

pappret om man blundar … det framgår ganska tydligt och så härmar dem.  


