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Abstrakt 

Detta är en undersökning om hur tolv elever i årskurs 9 ser på bildämnet. Uppsatsen tar 

upp deras tankar och åsikter kring ämnet, vilka tekniker och metoder de är vana vid att  

arbeta med samt eventuella skillnader mellan killar och tjejer när det kommer till deras 

syn på ämnet. Genom intervjuer kommer undersökningen fram till att eleverna ser bild 

som ett roligt och avslappnande ämne som inte är särskilt svårt. De får arbeta med 

varierande tekniker vilket de tycker är roligt och det finns inte tydliga skillnader mellan 

killar och tjejers syn på ämnet. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Jag har i detta självständiga arbete undersökt hur elever i årskurs 9 ser på bildämnet. Efter att 

ha arbetat som vikarie i flera ämnen på högstadiet så har jag upplevt det som att många 

elevers syn på bildämnet skiljer sig ganska markant från deras syn på andra, ofta mer 

teoretiska, ämnen i skolan. På nästan varje bildlektion möttes jag av minst en omotiverad elev 

som inte ville göra dagens uppgift med argument som ”Jag kan inte rita” eller ”Äsch, det är 

bara bild”. Det var ingen som gav liknande argument i de andra ämnena jag undervisade i. 

Det var till exempel ingen som sa ”Nej, jag kan inte det här språket, så jag tänker inte jobba” 

på språklektionerna. Så varför använder sig eleverna av argument som dessa i just bildämnet? 

Mina egna erfarenheter är att jag under min högstadietid hade en mycket positiv syn på ämnet 

då jag tyckte att det var väldigt roligt att rita, vilket var det enda vi gjorde på våra lektioner, 

medan min klasskamrater som sa att de inte kunde rita inte alls tyckte att det var lika roligt. 

Alla dessa upplevelser av bildämnet, både från mitt elevperspektiv och lärarperspektiv, har 

väckt mitt intresse för att undersöka elevernas tankar om bildämnet och försöka få en djupare 

förståelse för deras uppfattning av ämnet. I Läroplanen för grundskolan från 2011 framgår det 

att eleverna i bild ska få syssla med bildframställning, bildkommunikation, undersöka olika 

ämnesområden med bilder samt lära sig att analysera bilder (Skolverket, 2011, 20). Där 

beskrivs det att bilder har en stor betydelse för våra sätt att tänka och lära och uppleva sig 

själv och omvärlden. Vi lever idag i ett bildtätt samhälle där vi ständigt omges av bilder som 

har som mål att övertala, informera eller underhålla oss och då är det viktigt att vi kan tolka 

och ta ställning till dessa. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur några elever i årskurs 9 i en kommunal 

högstadieskola i södra Sverige upplever bildämnet och hur väl deras syn på ämnet stämmer 

överens med den aktuella kursplanen samt undersöka vad som intresserar dem i ämnet och 

inte. Då det finns forskning som tyder på att tjejer och killar skiljer sig åt i synen på bildämnet 

så avser jag även att undersöka om så är fallet på den skola jag studerar, och hur det i så fall 

uttrycks. 

  



2 
 

Mina frågeställningar blir därför: 

 Hur ser eleverna i årskurs 9 på bildämnet och vad ligger till grund för det? 

 Finns det skillnad i hur flickor respektive pojkar ser på bildämnet och hur uttrycks det 

i så fall? 

 Vilka tekniker och metoder är eleverna vana vid att arbeta med i ämnet och vad är 

deras uppfattning om dessa? 

1.2.1 Avgränsning 

I första hand ser jag studien som en chans till att få kunskap om hur elever i årskurs 9 kan 

tänka kring bildämnet. Som jag tidigare nämnt vill jag även undersöka eventuella skillnader i 

tjejers och killars uppfattning om bild då 2003 års nationella utvärdering i bild visade på att 

det finns skillnader i killar och tjejers motivation i ämnet samt för att jag tycker att det är en 

intressant frågeställning (Marner, Örtegren och Segerholm, 2005, 9). På grund av den 

begränsade tid jag har till att genomföra denna undersökning är det dock omöjligt för mig att 

undersöka området på djupet. Eventuella skillnader behöver inte nödvändigtvis handla om 

skillnader mellan killar och tjejer utan det kan likväl handla om skillnader mellan individ och 

individ. Jag väljer därför att endast beröra detta område i liten grad och huvudsakligen 

fokusera på elevernas uppfattning och tankar kring ämnet som mitt syfte. 

1.3 Forskningsöversikt 

I texten ”Varför bild i skolan?” (2006) skriver Gunnar Åsén om bildämnet i ett historiskt 

perspektiv. Bild, eller Teckning som ämnet tidigare benämndes med, har enligt Åsén 

genomgått större förändringar i sina år i skolan än de flesta andra ämnen. Det har förts livliga 

diskussioner om ämnets innehåll och mål och samtidigt som många haft stora förhoppningar 

om bildämnet och dess möjligheter så har dess utrymme i skolan varit väldigt begränsat 

(Åsén, 2006, 107). Åsén skriver om ämnets väg från att nästan endast ha bedrivits i 

konstnärutbildningar till att bli ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan. Fokus har gått från 

avbildning och konstruktionsritningar till bildkommunikation (Åsén, 2006, 108-117). Vidare 

tar Åsén också upp att viss forskning visar att estetiska ämnen, som bild och musik, ofta ses 

som ett slags andningshål för eleverna mellan mer teoretiska ämnen. Många elever tycks ha 

förväntningar på att bara få ägna sig åt praktiska aktiviteter i dessa ämnen (Åsén, 2006, 118-

120). 
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I Anders Marners text ”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag” 

tar han upp problem med synen på de estetiska ämnena och den roll de har i skolan samt 

diskuterar olika vägar man kan gå utifrån detta. Estetiska ämnen kan idag ha svårt att hävda 

sig i skolans värld och ses ofta som skolpolitiskt svaga och timplanehotade. Marner säger i sin 

text att vi generellt sett ser estetik och kultur som viktiga inslag i skolan medan vi inte alls ser 

de så kallade estetiska ämnena som lika viktiga som dessa och att de estetiska ämnena ofta 

marginaliseras till att ha en terapeutisk funktion snarare än en didaktisk (Marner, 2006, 3-5). 

Han tar också upp olika ämneskonceptioner som existerar hos bildlärare och berättar att en ny 

ämneskonception inte alltid ersätter en gammal, utan att dessa ofta blandas och överlappar 

varandra, något som inte sällan leder till stoffträngsel, urvalsproblem och spänningar mellan 

olika ämnesföreträdare (Marner, 2006, 7). 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): bild (2005) har Anders Marner, 

Hans Örtegren och Christina Segerholm för Skolverkets räkning undersökt den svenska 

grundskolans bildverksamhet och måluppfyllelse inom ämnet för att försöka skapa en 

helhetsbild över dessa punkter. Rapporten fastställer att många elever ser ämnet som ett roligt 

och intressant ämne men att de samtidigt inte ser det som lika viktigt som många andra ämnen 

i skolan (Marner, Örtegren och Segerholm, 2005, 57). Det mesta av ämnets tid går åt till 

bildframställning medan andra delar av ämnet, såsom bildanalys och bildkommunikation, har 

fått stå tillbaka och fått minskad undervisningstid sedan den tidigare utvärderingen som 

genomfördes 1992 (Marner, Örtegren och Segerholm, 2005, 63-73). Många elever verkar ha 

en riktig energi för skapande som de använder sig av i bildämnet men utvärderingens resultat 

visar att de oftare verkar fokusera mer på sin egen bildproduktion än på bildkommunikation 

(Marner, Örtegren och Segerholm, 2005, 144). De kommer också fram till att eleverna dock 

är mycket medvetna om bildkommunikation när det kommer till mediebilder och i 

undersökningen gör flera elever egna ställningstaganden till dem (Marner, Örtegren och 

Segerholm, 2005, 105). I rapporten fastlås det också att det finns stora skillnader mellan 

könen när det kommer till elevernas motivering och betyg i ämnet. Flickor är generellt mer 

motiverade än pojkar och får också högre betyg. Bild är, tillsammans med hem- och 

konsumentkunskap, det ämne där det finns störst skillnad mellan flickors och pojkars betyg, 

sett till antalet som fått betyget Mycket väl godkänd (Marner, Örtegren och Segerholm, 2005, 

141). Denna skillnad har ökat från 1992 års nationella utvärdering. Det ska betonas att denna 

utvärdering är från 2003 och alltså är relativt gammal. En ny nationell utvärdering i bildämnet 

är i skrivande stund på gång men är inte släppt ännu. 
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Monika Lindgren har i sin avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006) 

studerat vad som sägs i skolan om de estetiska verksamheterna. Studien inriktar sig alltså inte 

enbart på bildämnet men den är relevant då bildämnet ingår i de estetiska verksamheterna. I 

studien presenterar Lindgren ett antal diskurser som hon funnit i samtal och intervjuer med 

företrädare för de estetiska verksamheterna. Den första diskursen hon presenterar är estetisk 

verksamhet som kompensation vilket handlar om att estetiska verksamheter ska kompensera 

för de teoretiska ämnena som eleverna ofta kan tycka är svåra (Lindgren, 2006, 92). På 

samma sätt handlar diskursen estetisk verksamhet som balans om att de estetiska ämnena ska 

balansera de teoretiska ämnena och på så sätt skapa en bra helhet i skolan (Lindgren, 2006, 

101). En diskurs som liknar denna är estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet där de 

estetiska ämnena ses som en möjlighet att kompensera för de ”tråkiga” teoretiska ämnena 

(Lindgren, 2006, 107). Den fjärde diskursen hon presenterar är estetisk verksamhet som 

fostran där man ser ämnenas möjlighet till att fostra eleverna till bra medborgare och höja 

deras självförtroende (Lindgren, 2006, 113). Slutligen presenterar Lindgren diskursen estetisk 

verksamhet som förstärkning. Denna diskurs handlar om att estetiska verksamheter har en 

chans att stärka elevernas lärande i övriga ämnen än de estetiska (Lindgren, 2006, 115).  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Ämneskonception 

Ett viktigt begrepp i min studie som jag kommer återkomma till flera gånger är 

ämneskonception. För att förstå begreppet kan det delas upp i två delar: ämne och konception. 

Slår man upp ordet konception i svenska akademiens ordbok så framgår det att det betyder 

uppfattning eller föreställning. Utifrån detta kan man alltså förstå att ämneskonceptioner 

handlar om olika syner på eller uppfattningar om ett ämne. Som jag nämnde i 

forskningsöversikten så diskuterar Anders Marner begreppet ämneskonception i sin text 

”Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag” (2006) där han bland 

annat tar upp några olika ämneskonceptioner som existerar bland personer som är verksamma 

inom bildämnet. Bland de ämneskonceptioner som presenteras i hans text finner vi estetiskt-

praktiskt ämne, en gammal benämning som enligt Marner inte använts i kursplanerna sedan 

Lgr 69 men som ändå används av ca 45 % av dagens bildlärare (begreppet återkom i samband 

med den nya lärarutbildningen som infördes 2011). Konceptionen om bild som ett estetiskt-

praktiskt ämne innebär att man ser Bild ur ett främst konstnärligt och hantverksmässigt 

perspektiv. En annan konception, som dock används av väldigt få bildlärare, är synen på bild 

som ett övningsämne. Detta innebär att man ser på Bild som ett ämne där eleverna utvecklar 
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konkreta kunskaper och färdigheter i praktiskt arbete. Synen på ämnet som ett fritt skapande 

ämne, alltså ett ämne där man använder sig av en fri metodik och uppmuntrar elevernas eget 

fria skapande och kreativitet att komma fram, används inte heller av många lärare idag. Inom 

denna metodik ska läraren inte styra eleven utan eleven ska genom sitt eget skapande få 

upplevelser, erfarenheter och egna idéer. Ca 40 % av lärarna ser istället bild som ett 

kommunikativt ämne. Detta innebär att de betonar bildens kommunikativa egenskaper och 

möjligheter samt lär eleverna om bilders sändare och mottagare. Denna ämneskonception 

stämmer mest överens med aktuella kursplaneformuleringar av de som tas upp (Marner, 2006, 

7). 

Gunnar Åsén benämner de olika synerna på bildämnet genom åren på andra sätt. I sin text 

”Varför bild i skolan” (2006) beskriver han de olika konceptionernas roll under ämnets 

utveckling. Teckning, som bildämnet tidigare hette, blev ett obligatoriskt ämne i Sverige 1865 

men redan på 1820-talet existerade det som ett valfritt ämne i skolan. Vid den här tiden 

började man prata om det som Åsén benämner Teckning för industriell utveckling och ökat 

välstånd. Teckning gavs mer plats i skolan då många ansåg att det kunde utveckla elevernas 

skönhetssinne, någonting som kunde vara användbart i och med den ökade industrialiseringen 

och behovet av kvalificerad arbetskraft (Åsén, 2006, 108-109). På 1870-talet så började man 

se nya möjligheter med teckningsämnet. Genom att låta vikten av noggrannhet, arbetsdisciplin 

och renlighet genomsyra undervisningen skulle man kunna bidra till elevernas 

yrkeskvalificering. Ämnet fick då inte bara ett praktiskt värde utan också ett moraliskt sådant. 

Åsén benämner denna syn på ämnet som Teckning för yrkeskvalificering (Åsén, 2006, 110). I 

början av 1900-talet börjar man tala mer om teckningsämnets estetiska fostran. Konstbildning 

och smakfostran blir allt mer centrala frågor i diskussionerna kring ämnet och synen på 

Teckning för smakfostran börjar växa fram (Åsén, 2006, 111). En bit in på 1900-talet började 

man inkludera teckningsövningar i andra ämnen, till exempel geografi, historia och 

hembygdskunskap, bland annat med motiveringen att man lär sig någonting bättre om man 

arbetar vidare med det på något sätt, till exempel ritar det. Denna fas i ämnets utveckling 

kallar Åsén för Teckning som stöd för andra ämnen. Mellan det första och andra världskriget 

börjar de nämnda konceptionerna dock tappa mark och man börjar fokusera på en friare 

metodik. Konceptionen om Det fria skapandet inom ämnet, där man vill ta vara på den fria 

kreativiteten, börjar växa fram (Åsén, 2006, 113-115). Lite senare börjar det också pratas om 

Teckning som avkoppling där man diskuterar ämnets funktion som en slags ”paus” från övrig, 

mer teoretisk, undervisning. Åsén nämner att liknande argument fortfarande existerar i 
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diskussionen om de estetiska ämnena och ställer sig frågan om detta ”kan ses som en effekt av 

eller bidragande orsak till ämnenas marginalisering och låga status?” (Åsén, 2006, 115). Den 

sista konceptionen som Åsén tar upp, vilken är den som är mest aktuell i dagens kursplaner, är 

Bild som kommunikationsämne, då det anses viktigt att eleverna får kunskaper i att framställa, 

analysera och kommunicera med bilder (Åsén, 2006, 116-117).  

I min studie kommer jag att utgå ifrån Marners begrepp kring ämneskonceptioner då jag anser 

att de på ett bra sätt sammanfattar och presenterar de olika konceptionerna som kan vara 

aktuella bland lärare och elever idag. Jag kommer att använda mig av dessa konceptioner som 

förståelsekategorier när jag tolkar och diskuterar elevernas syn på ämnet. Jag ville dock ta upp 

Åséns begrepp då jag upplever att de beskriver och visar på den utveckling som ämnet 

genomgått på ett bra sätt. 

1.4.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

I min undersökning väljer jag att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, det vill 

säga idén om att vi hela tiden lär oss i sociala sammanhang och i samspel med andra. En av 

upphovsmännen till det sociokulturella perspektivet anses vara Lev Vygotskij. Enligt honom 

spelar skolundervisningen en viktig roll i barnets utveckling då ”skolan och andra 

undervisningstyper kan betraktas som sociala sammanhang som är särskilt inriktade på att 

omforma tänkandet” (Bråten, 1998, 23). Vygotskij intresserade sig särskilt för 

undervisningens sociala organisation och samarbetet mellan vuxna och barn, något som han 

såg som kärnan i undervisningsprocessen (Bråten, 1998, 23). Han intresserade sig också för 

förhållandet mellan lärande och utveckling och han menade själv att lärande medför 

utveckling. Enligt honom är dessa två processer sammanvävda från födseln och många 

utvecklingsprocesser skulle vara omöjliga utan lärande (Dysthe, Igland, 2003, 80). 

Roger Säljö, författare till boken Lärande i praktiken (2000), utgår ifrån samma tanke som 

Vygotskij det vill säga att det är i sociala sammanhang som vi lär oss och blir medvetna om 

vår omvärld. Han uttrycker det som att vi i ett sociokulturellt perspektiv inte kan undvika att 

lära oss utan snarare endast kan fundera över vad vi lär oss. Olika personer i skolvärlden, 

såsom lärare, skolkamrater och arbetskamrater, spelar en större roll än att bara ge stimulans 

och uppmuntran till den som lär sig. Interaktionen mellan dessa personer ses som avgörande 

för vad som lärs in och hur det lärs in (Säljö, 2000, 47). Enligt Säljö blir kommunikativa 

processer centrala i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Genom kommunikation blir 
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individen medveten om människor ser världen och den blir således delaktig i kunskaper och 

färdigheter. (Säljö, 2000, 37). 

1.4.3 Läroplansteori och ramfaktorteori 

I Ulf P. Lundgrens bok Att organisera omvärlden – En introduktion till läroplansteori (1979) 

skriver Lundgren att läroplansteori är en bestämning av vad som är värt att veta och alltså hur 

omvärlden ska organiseras för lärande. En läroplans grund skapas av en rad principer om hur 

omvärlden ska organiseras och att läroplaner i och med det innebär en slags styrning av en 

påverkansprocess. Styrning kräver kontroll och det är enligt Lundgren just styrning och 

kontroll som skapar de centrala elementen i läroplansteori. I sin bok utgår Lundgren från att 

teori innebär ”en förklaring, som bygger på tillgängliga data om ett visst fenomen” 

(Lundgren, 1979, 19). Han säger alltså att förklaringen är baserad på en tolkning av 

förhållanden mellan nya data, vilket innebär att teorier kan förändras i och med att ny data blir 

tillgänglig. För att ge läsaren en djupare förståelse för läroplaner och teorier runt dem så anger 

Lundgren att man i en läroplan kan urskilja tre nivåer. Den första nivån handlar om vilka 

kunskaper, erfarenheter och värderingar som väljs ut och alltså ses som väsentliga för ett 

ämne. Den andra nivån handlar om frågor som avser styrandet av en utbildning och den tredje 

nivån handlar om hur en läroplan faktiskt styr undervisningsprocessen. Han sammanfattar 

dessa nivåer i följande tre kategorier: mål, innehåll och undervisningsmetod. (Lundgren, 

1979, 16-22). Jag kommer att använda mig av dessa nivåer när jag tolkar mitt resultat. 

Även Göran Linde skriver om läroplansteori i sin bok Det ska ni veta! – En introduktion till 

läroplansteori (2012) och tar då bland annat upp ramfaktorteori. Han förklarar att det är den 

”tradition i läroplansforskning där relationerna mellan resultat, undervisningsförlopp och 

begränsande yttre betingelser studeras” (Linde, 2012, 18). Denna teori behandlar alltså frågor 

om vad som är möjligt och inte möjligt i undervisning med hänsyn till de begränsningar som 

finns i skolvärlden. Med andra ord finns det många faktorer som kan påverka hur läroplanen 

tolkas. Det kan handla om yttre begränsningar, såsom den tid ämnet får i skolan, antalet elever 

i klasser och den utrustning som finns till förfogande men även olika slags ramar som 

exempelvis betygssystemet, lärarens kompetens och statliga beslut som kan påverka 

tolkningen. (Linde, 2012, 17-18). Denna ramfaktorteori kommer att användas för att tolka 

elevernas svar kring vilka tekniker och metoder eleverna brukar få arbeta med i bilden. 



8 
 

1.4.4 Motivation och lärande 

Motivation kan förklaras som en drivkraft och inom skolan talar man ofta om en motivation 

för att lära. Vidare kan man dela upp motivationen i yttre och inre motivation. Yttre 

motivation kan exempelvis handla om att satsa mot ett visst betyg eller strävan efter att få 

beröm men också om krav och tvång från omgivningen. Inre motivation handlar däremot om 

en egen vilja och ett intresse för att lära. I boken Lusten att förstå tar författaren Peter 

Gärdenfors bland annat upp motivation som en viktig aspekt för utvecklingen av kognitiva 

förmågor. Han ställer sig frågan ”hur ett utbildningssystem kan stödja och förstärka elevernas 

naturliga motivation” (Gärdenfors, 2010, 69). Vidare hänvisar Gärdenfors till en OECD 

rapport som tar upp fyra faktorer hos eleven som kan vara anledningen till att lärande 

misslyckas, nämligen följande: brist på självförtroende och självuppskattning, dålig 

motivation, verklig eller upplevd otillräcklighet och brist på lärtillfällen. Bristen på 

lärtillfällen kan åtgärdas av samhället och elevens upplevda otillräcklighet kopplas ofta till 

talang och betraktas då som opåverkbar, dock betonar Gärdenfors att det kan finnas andra 

anledningar till att eleven känner sig otillräcklig. Man kan därför tycka att vi bör sträva efter 

en utbildningsform där vi stärker elevernas självförtroende och motivation men kunskapen om 

hur vi ska göra det är enligt Gärdenfors bristfällig (Gärdenfors, 2010, 69). 

I samma bok tar Gärdenfors även upp några teorier när det kommer till samspelet mellan 

känslor, lärande och förståelse. En av dessa är utvecklade av psykologen Reinhard Pekrun. 

Han fokuserar främst på känslor kopplade till prestationer i samband med lärande, till 

exempel kan det alltså handla om glädje, stolthet, frustration och skam. Enligt Pekruns teori så 

är det elevernas upplevelse av kontroll över sin lärsituation samt elevernas värderingar av 

lärande som avgör vilka känslor som uppträder. Vidare hävdar Pekrun att om man höjer 

elevernas känsla av kontroll över lärsituationen och ger dem en positiv uppfattning av värdet 

av det de lär sig så kan man påverka deras känslor mot en mer gynnsam riktning. Det finns 

med andra ord ett kraftigt samband mellan förståelse och känslan av kontroll. Därigenom kan 

man också förstå att om eleven får negativ respons på sitt arbete i skolan får hon eller han en 

minskad känsla av kontroll över sitt lärande och därmed minskar motivationen till att 

fortsätta. Även lärarens roll och sätt att undervisa påverkar i högsta grad elevernas motivation 

till lärande. Om läraren är engagerad och förmedlar en känsla av att det som lärs ut är viktigt 

eller bra så blir eleverna intresserade och motiverade. Är läraren däremot oengagerad och 

likgiltig inför det som ska läras ut så tenderar också eleverna att nedvärdera det och på så sätt 

får de svårt att känna sig motiverade (Gärdenfors, 2010, 72-73). Jag kommer i min tolkning 
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använda mig av de teorier om motivation som nämnts ovan, det vill säga dels de fyra 

faktorerna som kan bidra till misslyckat lärande samt Pekruns teori om hur känslor är kopplat 

till lärande. 

1.4.5 Marner, Örtegren och Segerholms teorier om skillnader mellan killar och tjejers 

syn på bildämnet 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): bild (2005) presenterar Marner, 

Örtegren och Segerholm bild som det ämne, tillsammans med hem- och konsumentkunskap 

som uppvisar störst skillnad i betyg mellan killar och tjejer sett till antalet MVG. Tjejerna har 

generellt sett högre betyg, är mer motiverade och tycker att ämnet är roligare än killar 

(Marner, Örtegren och Segerholm, 2005, 114). Killarna är mer skeptiska till ämnet, till sin 

förmåga inom det samt till dess betydelse. En förklaring till dessa skillnader kan enligt 

Marner, Örtegren och Segerholm vara att tjejer är mer involverade i kulturföreningar på 

fritiden medan killar istället är mer aktiva i idrottsföreningar (Marner, Örtegren och 

Segerholm, 2005, 58). Killar arbetar dock mer med digitala medier på fritiden än vad tjejer 

gör men båda könen önskar mer moment med digitala medier i bildundervisningen. 

Författarna hävdar därför att man borde introducera mer digitala medier i bildämnet, inte 

minst för att fånga upp pojkarnas intresse och öka deras motivation vilket med tiden kan leda 

till att de når högre betyg i ämnet. De påstår också att en tydligare inriktning mot 

mediekommunikation i bild skulle kunna öka intresset för ämnet hos båda könen samt göra att 

eleverna får en mer positiv syn på ämnet som nyttigt för framtida yrkesliv, då både elever och 

föräldrar generellt uppfattar nyttan med ämnet som låg (Marner, Örtegren och Segerholm, 

2005, 141-142). Dessa teorier kommer att testas senare i mitt arbete för att se huruvida mitt 

resultat stödjer eller motsäger det Marner, Örtegren och Segerholm kommit fram till.  

1.5 Metod 

1.5.1 Tillvägagångssätt 

I samband med att jag började fundera kring ämnesval inför denna uppsats påbörjade jag en 

fyra veckor lång VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning) på en högstadieskola i södra 

Sverige. När jag väl hade bestämt mig för vad jag ville undersöka bestämde jag mig för att 

genomföra intervjuer i samband med min VFU för att kunna använda det som material i min 

uppsats. Jag genomförde sex stycken intervjuer med elever i årskurs 9 i slutet av min VFU, tre 

av dessa intervjuer var med tjejer och tre av dem med killar. Anledningen till detta är att jag 

vill kunna jämföra svaren som tjejerna gett med svaren som killarna ger och på så sätt kunna 
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undersöka om det finns någon tydlig skillnad mellan deras svar. Eleverna intervjuades två och 

två så totalt intervjuade jag tolv elever. Under mina intervjuer var jag ute efter att få 

information om mina informanters tankar och uppfattningar om bildämnet. Jag inledde varje 

intervju med att fråga dem vad bildämnet innebar för dem för att få en bild över deras 

spontana tankar kring ämnet. Vidare frågade jag dem om de hade några önskningar om hur 

bildämnet skulle se ut, hur deras tidigare erfarenheter av ämnet såg ut och om de höll på 

någonting med bild på fritiden. Jag var också intresserad av att se om de brukade få möjlighet 

att använda sig av några av de metoder eller tekniker som de eventuellt använde sig av på 

fritiden i skolan. Till sist frågade jag eleverna om deras uppfattning av bild som ett ämne i 

skolan: varför vi har bild och hur deras syn på ämnet står sig i jämförelse med synen på andra 

ämnen i skolan. Se hela intervjuguiden i bilaga 1. Min undersökning är en så kallad fallstudie 

(Bryman, 2002, 64-66) och då jag endast undersöker totalt tolv elevers syn på bildämnet på en 

och samma skola är jag medveten om att jag inte kan dra några generella slutsatser utifrån 

den. Jag ser den dock ändå som väldigt intressant då den kan berätta om några elevers syn på 

och tankar om bildämnet och då kan fungera som en grund för framtida, mer djupgående, 

studier. 

1.5.2 Intervjumetod 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer vilka karakteriseras av att man ställer 

öppna frågor som ofta ger innehållsrika och utvecklande svar vilket gör att man kan komma åt 

åsikter som man kanske annars inte skulle kommit åt (Trost, 2010, 25). Jag anser att detta är 

mest passande för min studie då jag vill ta reda på hur informanterna resonerar och tänker 

kring ämnet. Intervjuerna var semi-strukturerade, det vill säga att jag följde en intervjuguide 

(se bilaga 1) där alla elever fick samma grundfrågor men där ordningen på frågorna kunde 

variera och vissa elever kunde få följdfrågor beroende på vad de svarat (Bryman, 2002, 127).  

Efter att själv ha mött eleverna samt rådfrågat deras lärare kom jag fram till att jag ville 

intervjua eleverna två och två. Detta för att både jag och deras lärare upplevde det som att de 

skulle känna sig bekvämare i situationen samt kunna ta hjälp av varandra. Nackdelarna med 

att ha flera personer med i samma intervju kan vara att de påverkar varandra och därigenom 

inte ger ärliga svar men i mina intervjuer upplevde jag det inte alls som det, tvärtom upplevde 

jag det som att de hjälpte varandra att hitta ord och formulera sig. Jag parade inte ihop 

eleverna själv utan lät de själva ta initiativet till vem de ville genomföra intervjun tillsammans 

med. Jag kunde då vara ganska säker på att de valde någon som de känner väl och på så sätt 

också är bekväm med. Att jag valde att genomföra intervjuerna i årskurs nio beror på att 
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bildämnet är obligatoriskt för dem samt att de har en lång erfarenhet av ämnet. Jag tycker det 

var viktigt att intervjua elever som inte själva valt att studera bild så jag kunde få chansen att 

intervjua elever med olika åsikter om bild. Hade jag valt att intervjua elever som läser bild på 

gymnasiet så hade resultaten troligtvis sett annorlunda ut då eleverna på gymnasiet själva får 

välja om de vill läsa bild eller inte vilket hade lett till att alla elever jag intervjuade troligtvis 

hade haft en positiv syn på ämnet, eftersom de faktiskt valt att studera det själva. Intervjuerna 

ägde rum i ett avskilt grupprum på skolan eleverna gick på vilket jag ansåg vara bra då det är 

en plats där eleverna förhoppningsvis känner sig trygga (Trost, 2010, 65).  

1.5.3 Etik 

Mina intervjuer genomfördes enligt de fyra huvudkraven kring etik som Vetenskapsrådet  

förespråkar (Vetenskapsrådet, 2002), vilka är följande: 

Informationskravet: Informanterna ska få veta vad projektet handlar om och vad deras 

deltagande kommer spela för roll i det. De ska upplysas om att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. 

 Samtyckeskravet: Informanterna ska ge sitt fulla samtycke innan man sätter igång med sin 

undersökning. Är informanterna under 15 år ska man alltid ha vårdnadshavares samtycke. 

Detta ska man också ha om informanterna är mellan 15 och 18 år och undersökningen är av 

etisk känslig karaktär. Informanterna har rätt att själva bestämma om och hur länge de vill 

delta. De ska alltså kunna avbryta sin medverkan när som helst utan negativa följder eller 

påtryckning. 

Konfidentialitetskravet: Den som hanterar informanternas svar har tystnadsplikt. Ingen 

utomstående ska kunna få tag på uppgifterna. 

Nyttjandekravet: Uppgifterna får inte spridas vidare eller användas i andra sammanhang 

utan informantens medgivande. De får heller inte användas för beslut eller åtgärder som berör 

informanten såvida det inte finns ett särskilt medgivande från den berörda. 

Innan eleverna gav sitt medgivande till intervjuerna informerade jag dem om varför jag 

genomförde intervjuerna, vad deras svar skulle användas till, att de i mitt arbete inte skulle 

kunna identifieras av utomstående samt ungefär hur lång tid intervjuerna skulle komma att ta. 

Alla elever som jag intervjuade var över 15 år vilket innebar att ingen av dem behövde 

målsmans tillstånd innan de kunde ställa upp på intervjun. Intervjuerna spelades in, med 

informanternas medgivande, för att jag skulle kunna fokusera helt på de svar jag fick under 

intervjun utan att behöva anteckna under tiden (Bell, 2005, 165). I mitt resultat har jag valt att 
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skilja på grupperna genom att kalla dem K1, K2 och K3 samt T1, T2 och T3, där K står för 

killar och T för tjejer. De två informanterna i varje grupp markeras med elev A och elev B.  

1.5.4 Analys och tolkning 

Denna studie utgår ifrån en hermeneutisk forskningsansats. Den centrala idén med 

hermeneutik är att forskaren ska försöka förstå det som denna analyserar utifrån det 

perspektiv som materialets upphovsman haft. Detta innebär att forskaren måste fokusera på 

den kontext i vilken materialet producerades. (Bryman, 2002, 370-371). I detta fall handlar 

det om att jag ska försöka tolka elevernas svar under intervjuerna utifrån deras perspektiv, inte 

mitt eget. Jag anser att detta synsätt passar väl till min studie då min studie i grunden handlar 

om att förstå elevernas svar utifrån deras livsvärld och synvinkel. Efter att intervjuerna 

genomförts transkriberade jag dem och läste sedan igenom dem upprepade gånger. Jag 

genomförde en kvalitativ innehållsanalys där jag letade efter återkommande svar och teman i 

de olika intervjuerna (Bryman, 2002, 192). Tolkningen av resultatet gjordes därefter på en 

hermeneutisk grund med hjälp av de teorier jag presenterat tidigare. 

1.5.5 Källor och källkritik 

Mina intervjuer genomfördes som tidigare nämnts i samband med min VFU vilket innebar att 

eleverna sedan ett par veckor tillbaka var bekanta med mig och såg mig som något av en 

extralärare på bildlektionerna. Detta kan både ha positiva och negativa effekter på mina 

intervjuer. Eleverna var förhoppningsvis bekväma med att bli intervjuade av mig eftersom de 

kände igen mig från bildlektionerna men jag kan heller inte bortse från riskerna med detta. 

Vetskapen om att jag arbetade nära deras bildlärare samt att vi åter skulle träffas i 

lektionssammanhang efter intervjuerna riskerar att eleverna var försiktiga med vad de svarade 

eller att de svarade vad de trodde förväntades av dem. Jag själv upplevde det inte som att 

eleverna kände sig obekväma vid intervjuerna men jag anser att det ändå är viktigt att ha 

dessa förhållanden i tanken inför min tolkning av intervjuerna. Eftersom jag har egna 

erfarenheter av området så måste jag under min tolkning av elevernas svar försöka bortse från 

mina egna åsikter och förutfattade meningar om de frågor jag ställer.  

För att hitta forskning och teorier har jag främst sökt bland vetenskapliga rapporter och 

avhandlingar. Jag har försökt att vara kritisk i mitt sökande och bara använt mig av välkända 

teoretiker och författare inom området. Jag vill återigen betona att den nationella 

utvärderingen jag hänvisar till i arbetet (NU-03) genomfördes för mer än tio år sedan. 

Bildämnet har genomgått vissa förändringar sedan den utvärderingen gjordes, inte minst med 

tanke på den nya läroplanen som började gälla hösten 2011. I skrivande stund är en ny 
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nationell utvärdering i bild under arbete men då den inte kommit ut ännu får jag hålla till godo 

med 2003 års nationella utvärdering.  

1.6 Disposition 

Resten av min studie består av följande kapitel: Bakgrund, (3) Resultat, (4) Analys, (5) 

Tolkning, (6) Sammanfattning och (7) Diskussion. I det närmaste kapitlet (2) ger jag läsaren 

bakgrundsinformation om elevernas aktuella skolmiljö och bildundervisning samt information 

om den aktuella kursplanen som eleverna arbetar utifrån. Detta gör jag för att underlätta för 

läsarens förståelse av mina resultat-, analys- och tolkningskapitel. Efter bakgrundskapitlet 

följer resultatet (3) av mina intervjuer vilket presenteras utifrån mina intervjufrågor. Detta 

kapitel följs av min analys (4) som görs med hjälp av tre underrubriker baserade på mina 

frågeställningar. Sedan presenteras min tolkning (5) vilken görs i ljuset av de teorier jag 

tidigare presenterade. Även detta kapitel presenteras utifrån mina frågeställningar. Till sist 

presenteras en sammanfattning (6) och en diskussion (7) om vad jag kommit fram till.  

2. Bakgrund 

För att öka läsarens förståelse för kommande resultat, analys och tolkning ges här information 

om elevernas skolmiljö, pågående aktiviteter i bildämnet vid intervjutillfällena samt om 

kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav för ämnet. 

På skolan där jag genomförde intervjuerna finns det sex klasser i nian med cirka 23-28 elever 

i varje klass där alla har en timmes bildlektion varje vecka. Skolan har en bildlärare som 

undervisar alla skolans cirka 500 elever i årskurs 7-9. Alla elever i nian har en var sin dator 

som tillhandahålls av skolan för att eleverna ska kunna använda den på lektionerna. Vid 

intervjuerna höll alla elever i nian på med ett filmprojekt där de i grupper om 3-6 elever skulle 

skapa en film. Förutom att filma och redigera sina klipp skulle de också rita ett bildmanus, 

skriva en synopsis till sin film samt skulle de med hjälp av digital bildbehandling skapa en 

framsida till filmen. Det fanns inga regler om hur lång filmen skulle vara och eleverna fick 

välja vilken genre de ville för sina filmer. I bildklassrummet fanns det fyra kameror som 

eleverna kunde låna under lektionen men de kunde också välja att filma med sina egna 

mobiltelefoner. 

För att förstå kommande resultat, analys och tolkning är det också viktigt att veta vilket syfte 

bild anses ha i den aktuella läroplanen samt vad som förväntas av eleverna för att de ska 
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kunna uppnå ett visst betyg. I Läroplanen för grundskolan från 2011 kan vi läsa att Bilder har 

en ”stor betydelse för människans sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden” 

(Skolverket, 2011, 20). Kunskaper i att tolka bilder och deras budskap ses som viktiga då vi 

lever i ett bildtätt samhälle där vi ständigt omges av bilder som syftar till att informera, 

övertala eller underhålla. I ämnets syfte kan vi läsa att eleverna ska ges förutsättningar för att 

utveckla sin förmåga i bildkommunikation, att skapa bilder med digitala och 

hantverksmässiga tekniker och med hjälp av olika material, undersöka och presentera olika 

ämnesområden med bilder samt analysera både historiska och samtida bilders uttryck och 

innehåll. Det centrala innehållet i bild för årskurs 7-9 presenteras utifrån följande punkter: 

bildframställning, redskap för bildframställning samt bildanalys (Skolverket, 2011, 22). Dessa 

punkter omfattar exempelvis digital bildbehandling, återanvändning av bilder i eget 

bildskapande, två- och tredimensionellt arbete, skyldigheter och etik kring användning av 

bilder, konsthistoria samt viktiga begrepp kring bildarbete. Vad gäller kunskapskraven i bild 

för årskurs 9 formuleras de på följande sätt för betyget E, som är det som minst krävs för att 

eleven ska anses som godkänd: 

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som 

kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk 

och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet 

kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i 

huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att 

skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och 

bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika 

ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och 

bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under 

arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ 

som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder 

med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också 

ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan 

uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. 

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för 

då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna 

erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver 

eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt 

med viss användning av ämnesspecifika begrepp. 

(Skolverket, 2011, 24). 
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För att uppnå högre betyg än E krävs det att eleven utvecklar de förmågor och kunskaper som 

är markerade med fet stil i texten. Det finns utfärdade kunskapskrav för betygen E, C och A. 

För att uppnå betygen D eller B så krävs det att det att eleven uppnått alla kunskapskrav för 

det lägre betyget samt till övervägande del klarat kunskapskraven för ett högre betyg. Har 

eleven till exempel uppnått alla kunskapskrav för betyget C och majoriteten av kraven för 

betyget A, så bör eleven få betyget B (Skolverket, 2011, 24-25). 

3. Resultat 

Jag inleder mina intervjuer med att fråga eleverna vad bild innebär för dem. Grupperna ger 

olika svar men med vissa återkommande moment, det är till exempel bara grupp T3 som inte 

nämner ”rita” som exempel på moment i bilden när de svarar på min fråga: 

A: Man gör typ… vad ska man säga? 

B: Film? 

A: Ja vi filmar. Vi gör någon film, vi lär oss koreografier och såna grejer. Och 

sen manus och så. Så lär vi oss också mer, eh, bildgrejer med datan. Typ vi har 

någon bild och så ska vi lägga till något på bilden och sen göra det suddigt och 

såna grejer. Så vi lär oss lite olika grejer. 

Denna grupp funderar alltså endast kring digitala tekniker när de tänker på bildämnets 

innehåll. De flesta andra grupper nämner också film eller foto som ett moment i bilden men 

då tillsammans med de mer traditionella momenten, till exempel rita och måla. Grupp T1 

svarar att bild främst handlar om att rita, måla, skapa och få utrycka sin kreativa sida. Elev B i 

denna grupp betonar att man i bilden får tänka fritt och komma på egna tankar och båda 

tjejerna är överens om att skapandet är bildens centrala innehåll. Grupp K3 svarar att bild 

också innebär att ha kul och betonar att det är en viktig aspekt i ämnet. 

Vid undersökningstillfället håller klassen på med film och vid frågan om hur eleverna skulle 

vilja att ämnet såg ut så svarar alla grupper att de vill filma mer. De flesta grupper berättar att 

de tycker filmandet är roligt och elev A i grupp T1 nämner att hon tror att mer film i bilden 

skulle kunna ge henne en chans till att höja sitt betyg i ämnet. Hon berättar att hon inte är 

särskilt duktig på att rita och därför inte har ett särskilt högt betyg i bild. Hon betonar dock att 

hon tycker det är väldigt roligt med bild och alltid gör sitt bästa, även om det handlar om att 

rita. En annan grupp med tjejer, T2, berättar att de gillar ämnet för att det är så varierat då de 

får hålla på med olika saker, som till exempel måla och filma. Elev A i grupp K2 tar upp att 

han tycker det var roligt att de fick arbeta i grupp när de filmade och att han gärna skulle ha 
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fler grupparbeten i framtiden. Utöver det nämner grupp K3 att de gärna skulle vilja ha mer 

”fria händer” i bilden. De tycker det är tråkigt när läraren säger till dem exakt vad de ska göra. 

De hävdar att om de får fria händer i bilden så skulle de inte bara uppleva ämnet som lättare 

och roligare utan de skulle också få en chans att visa läraren vad de kan.  

Alla grupper svarar att deras syn på bildämnet förändrats sedan de började med bild på 

högstadiet. Svaren från grupperna är ganska lika: i låg- och mellanstadiet tyckte de att bild 

mest handlade om att rita och måla och att ämnet framstod enligt dem som ganska oseriöst. 

Elev B i grupp K3 beskriver det som att bild ”nästan bara var trams” innan de började på 

högstadiet. De flesta grupper betonar att högstadiet var första gången de fått arbeta med 

digitala tekniker i bildämnet. Killarna i grupp K2 beskriver det som att ämnet har breddats i 

deras ögon sedan de började på högstadiet, att det blivit mer varierat vilket de ser positivt på. 

När jag frågar grupperna om de håller på någonting med bild på fritiden så svarar alla tjejer ja. 

I två av dessa grupper svarar eleverna att de brukar rita på fritiden. Grupp T2s svar skiljer sig 

lite från de andra två gruppernas: 

A: Jag gör det ibland! Alltså, jag går ju inte så här på någon kurs eller 

någonting sånt men jag ritar lite hemma ibland. Jag tycker det är väldigt kul. 

Och fota gillar jag också väldigt mycket! 

B: Ja, fota har jag gjort väldigt mycket också! Det är med systemkamera då och 

det lär man sig ju lite av på bilden. 

A: …ja, faktiskt. Det gör man ju! 

I denna grupp håller båda tjejerna på med foto på fritiden och de kopplar också fotokunskaper 

till bildundervisningen. I grupp T3 utvecklas svaren på ett annat sätt: 

Jag: Vad brukar ni göra [när ni håller på med bild på fritiden]? 

A: Jag brukar bara hitta någon bild och rita av den eller så… försöker att få 

den att… ja, se ut som bilden! 

B: Mmm. 

Jag (till B): Gör du det också? 

B: Ja 

A: Men hon är ju bra på det, hon är bättre än mig. Hon kan, hon kan. 

I denna grupp handlar det till slut om att en av eleverna ”kan rita” och den andra inte. Jag 

återkommer till detta i tolkningen. När det kommer till killarna svarar alla direkt nej men de 

ändrar sig sedan. I två av grupperna fortsätter de med att berätta att de kan rita någonting på 

fritiden då och då. I grupp K3 svarar B först nej men A påminner honom då om att han 
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faktiskt höll på med bild dagen innan. B svarar då: ”Eller ja, alltså jag vet inte om det gills 

som bild men att typ redigera klipp och sånt. Det gör jag på fritiden typ”. 

När jag sedan ställer frågan om eleverna fotar eller filmar mycket med deras mobiler på 

fritiden svarar alla informanterna Ja men flera betonar att de fotar oftare än de filmar. Tjejerna 

i grupp T3 berättar att de ”är såna som tar jättemycket bilder” och att det ofta handlar om så 

kallade selfies1. Elev A i grupp K3 berättar att han gillar att posera framför kameran och ta 

modellaktiga kort med mobilen. I grupp K2 exemplifierar elev A sitt svar genom att berätta 

att han tar mycket kort när han åker utomlands och tittar på sevärdheter. Alla grupper 

upplever det som att de brukar få arbeta med dessa verktyg och tekniker i bildundervisningen, 

dock i olika grad. Grupp K1 berättar att de endast använt sig av dem när de filmat medan 

grupp T1 beskriver hur de tagit foton med sina mobiler som de sedan fått föra in i datorn och 

redigera. Alla är dock eniga om att det är bra och roligt att få använda sig av sådana tekniker i 

ämnet. 

Vid frågan vad eleverna brukar få arbeta med för tekniker och metoder så svarar fem av de 

sex grupperna att de under sin tid på högstadiet fått arbeta med en stor variation av tekniker 

och metoder. De berättar att det i sjuan mest handlade om papper och penna och att de i åttan 

och nian fått arbeta mer med sina datorer. De ger flera exempel på moment de arbetat med 

under sina år på högstadiet: bildredigering, foto, film, tecknat porträtt och designa ett hus i ett 

datorprogram. Grupp K3 säger dock att de ägnar de flesta bildlektioner till att rita och nämner 

ingenting om det digitala bildarbetet när de svarar på frågan (de hade dock nämnt 

bildredigering som ett moment tidigare i intervjun). Alla grupper berättar om en viss uppgift 

de minns från ämnet. När de gick i åttan fick de i uppgift att designa och skapa en 

papperskorg med hjälp av hönsnät, tidningar och tapetklister. Många av informanterna 

uttrycker hur mycket de gillade den uppgiften och att det var roligt att få skapa någonting så 

stort. 

När jag frågade eleverna varför de tror vi har bild i skolan så funderar många elever ett tag 

innan de svarar. Eleverna i K1 och K3 kopplar det till att man kan lära sig att göra skisser och 

ritningar om man vill bli designer eller byggarbetare i framtiden. Eleverna i T2 berättar att de 

upplever att bild kan vara nyttigt för de som vill bli fotografer eller konstnärer men att bild 

framförallt är ett roligt och ett skönt ämne att gå till efter att de har haft till exempel matte 

                                                             
1 Ett fotografiskt självporträtt (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie)  
Hämtad 05-12-14 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie
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eller svenska. I grupp T1 håller de båda tjejerna med varandra om att bild är till för att få 

uttrycka sitt kreativa jag i skolan. Grupp T3 är inte lika säkra: 

B: För att, hehe… Hm… Man måste lära sig att rita… eller nått… Haha! 

A: Nej, jag har faktiskt ingen aning. 

B: Inte jag heller. 

A: Om jag ska vara riktigt ärlig så har jag ingen aning. 

B: Men det är mitt favoritämne, så jag gillar det! 

Inte heller killarna i K2 är säkra på vad de skulle svara. Elev B inleder med att lite skämtsamt 

säga att det är för att de ska lära sig att rita men säger sen att han faktiskt inte vet. Han får 

medhåll av elev A som svarar att han faktiskt inte heller har någon aning. När jag sedan frågar 

dem om varför de själva tycker att vi ska ha bild så svarar elev B att de kunskaper de får inom 

bilden kan vara bra att ha inom vissa arbetsområden i framtiden så han tycker att det är en bra 

anledning till att ha bild. Tjej A i T3, som också sagt att hon inte visste varför vi har bild i 

skolan, svarar mig: 

”Bild är typ mer chill […]. Jag tar en liten paus, fast jag gör ändå nått, och jag får 

ändå betyg på det fast det är inte lika, typ så stressande och så som de andra ämnena, 

så ja.” 

De båda tjejerna i gruppen är överens om att bilden fungerar som en slags välkommen paus i 

skolan. Även flera av de andra grupperna som tidigare nämnt konkreta exempel på varför vi 

har bild i skolan nämner bildämnets värde i att vara ett roligt och avslappnande ämne. Elev A 

i grupp K1 berättar att bild är mycket mer ”chill” än andra ämnen i skolan och beskriver det 

som ”lättare än de andra ämnena, fast ändå inte”. Elev B håller med honom och ger exemplet 

att man i andra ämnen ”skriver och lär sig mer” medan bild är mer ”fritt”. I grupp T2 nämns 

de praktiska ämnenas värde i skolan då båda eleverna anser att dessa ämnen är roligare än de 

teoretiska ämnena. Denna grupp berättar också att bildämnet kan ge värdefulla kunskaper för 

elever som till exempel vill gå ett mediaprogram på gymnasiet. De tycker också att det är bra 

att de som vill arbeta med någonting bildrelaterat i framsidan får lära sig ämnet så pass tidigt.  

Till sist får eleverna frågan om hur de ser på bildämnet jämfört med andra ämnen. Alla elever 

svarar direkt att det absolut finns en skillnad. Killarna i grupp K1 uttrycker det som att bild är 

”mer chill” än andra ämnen och både de och grupp K2 säger att bild är ”roligare än matte”. I 

grupp K3 uttrycker sig killarna på följande sätt: 

A: Det… skiljer sig rätt mycket. […]. På bilden ritar man och har kul och sånt men på 

andra lektioner blir det typ… 

B: Det är liksom mer kaos på bilden än vad det är… Alltså på typ matten är det mycket 
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mer strikt, alla ska sitta, alla ska skriva av, alla ska göra det, det och det. Här är det 

liksom… det är lite så men ändå fritt. 

A: Det är fritt men inte fritt! 

Jag frågar dem hur de upplever det nämnda kaoset på bildlektionerna och de båda är överens 

om att det var ett slags positivt kaos. ”Det är ju inte för mycket” svarar elev B, ”Det är liksom: 

man kan prata, istället för matte där man måste vara helt tyst”. Han berättar att han ofta ser 

fram emot bilden när han har andra lektioner, som till exempel matte, engelska och NO, och 

tänker att det skulle vara skönt att få ha bild där han kan få koppla av lite, fast ändå jobba. 

Han avslutar med att berätta att bilden är ett lugnare ämne där det är lättare att uppnå ett E i 

betyg än vad det är i ett ämne som matte. Killarna i grupp K1 nämner också att de upplever 

det som att det är lättare att uppnå ett högre betyg i bild än i många andra ämnen och att de 

inte behöver anstränga sig lika hårt för det. I grupp K2 lyfter eleverna fram mycket praktiskt 

arbete, mycket grupparbeten och det faktum att de inte har några prov i bild som bra sidor av 

ämnet. Dessutom tycker de att de har en bra bildlärare vilket de själva tycker höjer ämnet i 

deras ögon. Även tjejerna berättar att de upplever att det finns en stor skillnad i hur de ser på 

bilden och två av grupperna jämför, precis som killarna, bild med matte. Elev B i grupp T1 

säger att ”man tar det [bildämnet] ju fortfarande seriöst men det är ju liksom inte sådär… det 

är ju inte som att man sitter och räknar matteuppgifter direkt”. Elev A håller med henne och 

berättar att man i bilden kan slappna av medan man arbetar. De lyfter särskilt fram att de 

tycker om att bildämnet ger dem en chans att sitta ner tillsammans, prata med varandra och 

framförallt komma närmare varandra i klassen. De tror också att många elever har en 

avslappnad inställning till ämnet och att många ser det som en paus på dagen där de kan 

”flamsa och tramsa”. Grupp T3 lyfter fram att andra ämnen ofta bestämmer mer exakt vad 

eleverna ska göra medan bild upplevs som mer fritt vilket är skönt för eleverna. Eleverna i 

grupp T2 berättar att de ser de praktiska och teoretiska ämnena i skolan som två helt olika 

typer av ämnen, särskilt sett till hur de lär sig. I de teoretiska ämnena ska man läsa, skriva, 

arbeta självständigt och lära sig så mycket som möjligt enligt eleverna. I bilden får de däremot 

arbeta tillsammans med varandra: ”Så det blir ju lite roligare med bild” avslutar elev B.  

4. Analys 

Som tidigare nämnt så analyseras elevernas svar med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

där jag letat efter återkommande svar och teman i de olika intervjuerna. Längre fram i 
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uppsatsen kommer jag att tolka och diskutera resultatet av min analys. Innehållet i detta 

avsnitt presenteras utifrån mina frågeställningar, det vill säga: 

 Hur ser eleverna i årskurs 9 på bildämnet och vad ligger till grund för det? 

 Finns det skillnad i hur flickor respektive pojkar ser på bildämnet och hur uttrycks det 

i så fall? 

 Vilka tekniker och metoder är eleverna vana vid att arbeta med i ämnet och vad är 

deras uppfattning om dessa? 

För att tydliggöra de återkommande svar och teman jag funnit i intervjuerna sammanfattas 

varje avsnitt med hjälp av en tabell. 

4.1 Elevernas syn på bildämnet 

Eleverna lyfte framförallt fram rita och måla som centrala moment i bildämnet. Även film, 

bildredigering och olika arbeten i datorerna nämndes. Flera elever framhöll också att 

bildämnet ger dem en chans att få utlopp för sin kreativitet och skaparlust. Eleverna verkar 

generellt tycka att ämnet är roligt, fritt och varierat. Deras syn på ämnet har ändrats i och med 

att de började på högstadiet, främst tycker de att ämnet är mer varierat och seriöst på 

högstadiet än vad det var på låg- och mellanstadiet. Bildlektionerna på låg- och mellanstadiet 

gick enligt eleverna mest ut på att rita och måla och i elevernas beskrivning av ämnet på den 

tiden återkom ord som ”oseriöst” och ”trams”. De var alla överens om att de ville filma mer i 

bildämnet, bland annat för att det skulle ge flera elever en chans till att höja sina betyg men 

också för att det är roligt då de får arbeta i grupp vid sådana moment. 

Många av eleverna verkade vara osäkra på vad syftet med bildämnet är i skolan. Några av 

dem kopplade ämnet med vissa kunskaper som kan vara bra att ha i olika slags arbeten medan 

andra svarade att det var ett roligt och skönt ämne att ha i jämförelse med de mer teoretiska 

ämnena i skolan. Flera grupper svarade dock att de inte alls visste varför de har bild men att 

de ändå tyckte om det.  

När eleverna sedan själva fick tycka till om varför vi borde ha bild i skolan blev svaren 

annorlunda. Elever som tidigare sagt att de inte visste varför vi har bild svarade att det kunde 

vara bra att ha med sig kunskaper från bild i framtida arbeten. De flesta andra grupper lyfte 

istället fram bildens värde som ett avslappnande och roligt ämne i skolan, någonting som de 

betonade som den stora skillnaden mellan bild och andra ämnen i skolan. Det beskrevs som 

friare och lättare än andra ämnen och jämfördes ofta med mattelektionerna. Eleverna fann 

värde i att de på bildlektionerna får sitta tillsammans och prata vilket gav dem en chans att 
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komma närmare varandra. Dessutom såg de detta som en stor skillnad mellan bild och många 

andra ämnen: i bild fick de lära sig tillsammans med andra medan de i andra ämnen ofta 

jobbade självständigt. 

Nedan följer en sammanställning av det här avsnittet för att tydliggöra för de återkommande 

svar jag fann genom min innehållsanalys.  

4.2 Skillnader mellan killar och tjejer 

Jag har inte funnit särskilt mycket tydliga skillnader mellan killarnas och tjejernas svar i min 

analys. En av de tydligaste skillnaderna framkommer i elevernas svar på om de håller på med 

bild på fritiden eller inte. Alla tjejerna svarade snabbt ja och nämnde rita eller måla samt 

fotografera som exempel på vad de kunde göra på fritiden. Alla killar svarade däremot snabbt 

nej men berättade senare att de ibland det händer att de ritar på fritiden. En av killarna fick 

påminna sin kompis om att han faktiskt hade hållit på med bild bara dagen innan intervjun 

och kompisen berättade då att han redigerat lite filmklipp men att han var osäker på om det 

räknades som bild. Vid frågan om varför vi har bild i skolan nämnde alla killar att det kunde 

vara bra för framtida yrken och två av grupperna gav byggarbetare som förslag på ett yrke där 

bildkunskaper kan komma till nytta. Även en grupp med tjejer nämnde värdet i att ha bild för 

olika slags yrken, men de gav istället exempel på mer konstnärliga yrken såsom fotograf eller 

konstnär. Utöver detta fanns det inte några tydliga skillnader i svaren från killarna respektive 

tjejerna. Båda gruppsammansättningarna pratade om bilden som ett roligare och mer 

avslappnat ämne än många andra ämnen i skolan och alla verkade tycka att det är bra att de i 

bilden får jobba mycket tillsammans och får en chans att prata och skratta på lektionerna. 

Fråga till eleverna Killar Tjejer 

Håller ni på med bild på 

fritiden? 

Svarar först nej men medger 

sedan att de kan rita ibland. 

Ja, ritar. 

Fråga till eleverna Vanligaste svaren 

Vad innebär bild? Rita och måla 

Vad skulle du vilja att bildämnet innebar? Mer film 

Har din syn på bild förändrats sedan låg- och 

mellanstadiet? 

Ja. 

Varför har vi bild? Vet inte/lära sig göra skisser och ritningar för 

framtida yrken 
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Varför har vi bild? Vet inte/bra för framtida 

yrke som t.ex. byggarbetare 

Vet inte/bra för framtida 

yrke som t.ex. designer eller 

konstnär 

 

4.3 Tekniker och metoder i bildundervisningen 

När jag bad eleverna att berätta vad bild innebar för dem framkom det att rita och måla sågs 

som vanliga moment i bildundervisningen. När eleverna sedan svarade på vilka tekniker och 

metoder de fått jobba med under sina år på högstadiet pratade de mer om digitala tekniker, 

såsom film, foto och arbete på dator, än om traditionella. Det visade sig att eleverna mest 

jobbat med traditionella verktyg i början av högstadiet men att det i åttan börjat ersättas av 

mer digitala verktyg. Senare i intervjun nämnde alla grupper en uppgift som de fått i årskurs 8 

där de fick arbeta med hönsnät, tapetklister och tidningar för att skapa en egendesignad 

papperskorg. Alla elever uttryckte en slags glädje över uppgiften och berättade hur kul det var 

att få arbeta med händerna och skapa någonting så stort.  

Rita och måla var ett återkommande svar när jag frågade eleverna om de håller på med bild på 

fritiden. Endast några få elever svarade att de brukar fota eller hålla på med digitalt bildarbete 

och det tog dessutom längre tid för eleverna att komma fram till detta än vad det tog för dem 

att svara rita och måla. På frågan om eleverna brukar fota med sina mobiler på fritiden 

svarade dock alla elever ja, trots att majoriteten av dem precis innan inte nämnt någonting om 

att de brukade fota på fritiden. Alla grupper upplevde dock att de i någon grad brukar få 

använda sig av detta på bildlektionerna då de både filmat och fotat och dessutom fått chans att 

använda sig av mobilerna vid dessa moment.  

Fråga till eleverna Vanligaste svar 

Vilka tekniker och metoder brukar ni få 

använda er av i bilden? 

Digitala tekniker, film och dator. 

Ritade och målade mer i sjuan. 

Fotar och filmar ni mycket med mobilerna 

på fritiden? 

Ja, fotar mycket. 

Brukar ni få använda er av dessa verktyg 

och tekniker i bildundervisningen? 

Ja 

 

Det var flera moment från kursplanen som ingen elev berörde vid intervjuerna. Ingen nämnde 

till exempel bildanalys, bildkommunikation eller konsthistoria vid frågan om vad bild innebär 
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för dem, trots att dessa moment står väl framskrivna i kursplanen (Skolverket, 2011, 22). Jag 

återkommer till detta i min tolkning av elevernas svar. 

5. Tolkning 

I detta avsnitt tolkas elevernas svar i ljuset av de teorier som jag tidigare tagit upp samt med 

hjälp av en hermeneutisk forskningsansats. Precis som i det föregående kapitlet struktureras 

detta kapitel utifrån mina frågeställningar. 

5.1 Elevernas syn på bildämnet 

Även om digitala tekniker nämndes så dominerade de traditionella momenten, som 

exempelvis rita och måla, i elevernas svar om hur de ser bildämnet. Dessutom var alla svar 

som eleverna gav kopplade till bildframställning på ett eller annat sätt och ingen elev nämnde 

bildkommunikation eller bildanalys som välkända moment i bilden. Detta kan kopplas till 

ämneskonceptionen om bild som ett estetiskt-praktiskt ämne då man främst ser bild ur ett 

konstnärligt perspektiv och som ett ämne som betonar hantverk. Begreppet har som tidigare 

nämnts inte använts sedan Lgr69 men lever ändå kvar i mångas syn på bildämnet vilket kan 

ses som en slags eftersläpningseffekt. (Marner, 2006, 7). I ett par grupper berördes aspekten 

av att kunna eller inte kunna rita. I en grupp kom det fram då jag frågade eleverna om de 

håller på med bild på fritiden. Båda eleverna svarade att de brukar rita på fritiden men den ena 

eleven betonade att den andra eleven är mycket bättre på att rita än hon själv. En tjej i en 

annan grupp nämnde att hon inte kan rita och därför inte har ett särskilt högt betyg i bild. Hon 

framställde det alltså som att hela hennes betyg baseras på det faktum att hon inte kan rita. 

Dessa uppfattningar om ämnet kan kopplas till synen på bild som ett övningsämne, då 

eleverna verkar anse att konkreta färdigheter i bildframställning är det viktiga i ämnet 

(Marner, 2006, 7). Detta kan även kopplas till elevernas motivation i ämnet. Enligt 

Gärdenfors kan brist på självförtroende samt en upplevd otillräcklighet från elevens sida i 

ämnet leda till bristande motivation vilket kan göra att lärande misslyckas (Gärdenfors, 2010, 

69).  Den sist nämnda eleven hävdade dock att hon alltid gör sitt bästa i bild men att chansen 

att få arbeta mer med andra moment i bild, till exempel film, skulle kunna höja hennes 

chanser till att klara av ett högre betyg i ämnet. Enligt Pekruns teori om samspelet mellan 

känslor, lärande och förståelse så kan en elevs motivation ökas om eleven känner kontroll 

över sin lärsituation. Eleven i fråga känner alltså kanske mer kontroll över sin lärandesituation 
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när hon får filma än när hon ritar vilket enligt Pekrun bör leda till ökad motivation i ämnet 

vilket med tiden kan leda till att eleven når upp till ett högre betyg (Gärdenfors, 2010, 72).  

Att flera elever inte visste varför vi har bild kan även det kopplas till teorier om motivation 

och lärande. Pekrun hävdar att om eleverna får en känsla av att det de lär sig är viktigt så 

påverkas deras känslor i en gynnsam riktning vilket i sin tur höjer deras motivation. En viktig 

faktor i detta läraren. Om läraren ger eleverna en känsla av att det han eller hon förmedlar är 

av värde för dem så ökar elevernas motivation till lärande (Gärdenfors, 2010, 72-73). Sett till 

denna teori så borde elevernas motivation av ämnet påverkas av att de inte känner till varför 

de har bild i skolan. Många elever betonade dock bildämnets värde i att vara ett ämne där de 

får arbeta tillsammans, prata och komma närmare varandra. Enligt Vygotskij och Säljö, 

företrädare för ett sociokulturellt perspektiv på lärande, så är det i sociala sammanhang, 

genom interaktion med andra, som vi lär oss och utvecklas. Enligt Säljö blir eleverna hela 

tiden delaktiga i kunskaper och färdigheter genom kommunikation med varandra (Säljö, 200, 

37). Dessa sociala aspekter i bildämnet borde således vara mycket positiva för elevernas 

lärande. Eleverna jämförde bild med de mer teoretiska ämnena i skolan, framförallt 

matematik, och berättade då hur de i andra ämnen oftast var tvungna att arbeta självständigt 

vilket inte alls upplevdes som lika roligt och motiverande. Särskilt en grupp uttryckte 

skillnaden i hur de lärde sig saker i bild jämfört med andra ämnen och pratade då mycket 

positivt om bildämnet vilket stämmer överens med den socio-kulturella perspektivet på 

lärande.  

5.2 Skillnader mellan killar och tjejer 

Att majoriteten av eleverna bara nämnde rita eller måla som exempel på hur de håller på med 

bild på fritiden kan ses som att de först och främst kopplar bild till just de momenten. Endast 

en grupp nämnde som bekant digitala tekniker på denna fråga, trots att alla grupper sedan 

berättade att de till exempel fotade mycket på fritiden med sina mobiler. Killen som svarade 

att han brukade redigera filmklipp på fritiden var osäker på om det räknades som bild - trots 

att han höll på med en filmuppgift där redigering ingick vid intervjutillfället. Även om alla 

elever berättade att de ibland ritade på fritiden så var tjejerna både snabbare och öppnare med 

detta än killarna. Detta tolkar jag som att killarna inte framställer bild för hand lika ofta som 

tjejerna, någonting som stämmer överens med Marner, Örtegren och Segerholms resultat av 

NU-03. Jag finner inte några tydliga skillnader i vilket värde eleverna anser att bild har i 

skolan. Enligt NU-03 så uppfattar alla elever generellt nyttan med bild som låg men enligt 

Marner, Örtegren och Segerholm är killarna ännu mer skeptiska till ämnets betydelse än 
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tjejerna, någonting som jag inte finner i min undersökning (Marner, Örtegren och Segerholm, 

2005, 55-58). 

5.3 Tekniker och metoder i bildundervisningen 

Enligt Göran Lindes ramfaktorteori finns det många faktorer som påverkar hur läroplanen 

tolkas och således vilka moment som ingår i bildundervisningen och i vilken grad de används. 

Alla elever nämnde i intervjuerna att trots att de upplevde en god variation på tekniker och 

metoder i bilden så skulle de alla vilja filma mer än de gjort. Detta kan ha att göra med, som 

jag tidigare nämnt, en upplevd motivationshöjning från elevernas sida när de fått hålla på med 

film. Anledningar till varför de inte filmat mer än de gjort kan kopplas till ramfaktorteorin. 

Utifrån den så kan man se att lärarens tolkning av läroplanen och därmed bestämmelser om 

vad som ska göras på lektionerna kan ha att göra med vilken utrustning som finns till 

förfogande, hur mycket tid som finns för ämnet eller lärarens kompetens i området (Linde, 

2012, 17). Med tanke på att eleverna upplever att de fått arbeta med mycket digitala tekniker i 

bilden så verkar det inte finnas ett motstånd för digitala tekniker i allmänhet från lärarens sida. 

Många filmuppgifter i bilden tar dock ofta upp mycket lektionstid och kan orsaka mycket 

jobb för läraren i fråga: det ska finnas tillräckligt med filmkameror som ska fungera, vara 

laddade, bokas och fås tillbaka. Filmerna ska planeras, spelas in och föras över till datorn där 

de sedan ska redigeras och bearbetas. Det tar upp mycket tid för ett ämne där mycket annat 

ska hinnas med. Detsamma gäller uppgifter liknande den alla elever tog upp där de fick arbeta 

med hönsnät, tapetklister och tidningar för att skapa papperskorgar. Uppgifter som den tar 

lång tid i anspråk och det kan vara svårt för läraren att känna sig tillräcklig bland alla elever 

som behöver hjälp och stöd. Om varje klass ska göra samma uppgift resulterar det dessutom i 

många stora skapelser som är svåra att förvara.  

Som jag tidigare tog upp i analysen så var det flera moment som tas upp som centrala innehåll 

för bild i kursplanen som ingen av eleverna nämnde, till exempel bildanalys och 

bildkommunikation. Enligt Anders Marner (2006) är synen på bildämnet som ett 

kommunikativt ämne den konception som är mest i linje med den aktuella kursplanen. I denna 

kursplan kan vi läsa att bildämnets syfte bland annat är att ge eleverna förutsättningar för att 

lära sig ”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap” och ”analysera historiska och 

samtida bilders uttryck” (Skolverket, 2011, 20). Eftersom ingen elev tog upp 

bildkommunikation som exempel på vad de håller på med i bilden så får vi anta att eleverna 

inte har denna syn på ämnet, vilket stärker mina tankar om att eleverna mer ser ämnet som ett 
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estetiskt-praktiskt ämne samt övningsämne. Jag återkommer till eventuella anledningar till 

varför eleverna inte tar upp dessa moment i min diskussion.  

6. Sammanfattning 

Eleverna verkar främst se bildämnet som ett estetiskt-praktiskt ämne samt övningsämne då de 

framförallt pratade om bildframställning ur ett konstnärligt perspektiv samt att många av dem 

framhöll att konkreta färdigheter, som att kunna rita, är viktiga för att lyckas i ämnet. Att som 

elev uppleva att man inte kan rita och på så vis ha dåligt självförtroende och känna sig 

otillräcklig på bilden kan enligt Göran Lindes motivationsteori ha en negativ effekt på 

motivationen och på så vis bidra till misslyckat lärande. Enligt Reinhard Pekruns teori kan 

detta motverkas om eleven känner kontroll över sin lärsituation och på så vis får en positiv 

känsla över sitt lärande. Majoriteten av eleverna som jag intervjuade visste inte heller varför 

vi har bild i skolan, någonting som enligt Pekruns teori också borde påverka deras motivation 

i ämnet då det enligt honom är viktigt för eleverna att veta värdet i det de lär sig. Här spelar 

läraren en viktig roll då han eller hon har en chans att förmedla att det som lärs ut är viktigt 

och på så sätt kan höja elevernas motivation till lärande. 

Eleverna pratade positivt om bild och framhöll att det framförallt är bra och roligt att de i bild 

ofta får arbeta tillsammans jämfört med många andra ämnen i skolan. I bilden får de sitta 

tillsammans och prata medan de arbetar medan de i till exempel matematik och svenska måste 

sitta tysta och arbeta självständigt. Enligt det socio-kulturella perspektivet på lärande är 

bildens arbetssätt att föredra då företrädare för detta perspektiv hävdar att det är i sociala 

sammanhang som vi lär oss.  

I min undersökning fann jag inte särskilt många skillnader mellan killar och tjejers 

uppfattning om bildämnet. Båda könen verkar ha en liknande syn på ämnet. Enligt den 

nationella utvärderingen i bild från 2003 har killar generellt sätt en mer skeptisk syn på 

bildämnet och dess betydelse än tjejer men det ser jag inga spår av i min undersökning.  

Trots att eleverna var överens att de i bilden fått arbeta med mycket olika tekniker och 

metoder så uttryckte de alla en önskan om att få arbeta mer med film. Bland annat berättade 

en elev att hon tror att mer filmmoment skulle höja hennes chanser till att nå ett högre betyg 

då hon anser att hon lyckas bättre med att filma än vad hon gör när det kommer till att rita 

eller måla. Vilka moment eleverna får hålla på med i bilden avgörs enligt Göran Linde ofta av 
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omgivande ramfaktorer, till exempel vilken utrustning som finns till förfogande, antalet elever 

i klassen, lektionstid och lärarens kompetens i de olika områdena. 

7. Diskussion 

Som jag tidigare nämnt i mitt arbete så är jag medveten om att jag inte kan dra några generella 

slutsatser för hela högstadiet då jag endast genomfört en begränsad fallstudie men jag ser ändå 

mina resultat som intressanta och de ger nya idéer på vidare forskning i ämnet. 

Jag tror att det är många som först och främst kopplar bildämnet till att rita och måla eftersom 

det var så ämnet började. Efter att ämnet enbart bedrivits på konstnärsutbildningar och 

tekniska utbildningar blev det ett övningsämne i den svenska folkskolan där man eftersträvade 

konkreta färdigheter i avbildning och precision. När många av dagens bildlärare gick i skolan 

så hade de kanske själva en bildlärare som var av denna uppfattning och därför byggde sina 

lektioner utefter denna konception. Detta kan så klart ha gjort att dagens lärare själva fick med 

sig denna syn på bildämnet eftersom det var så de upplevde det och att det idag syns i deras 

undervisning. Marner säger att gamla konceptioner inte helt ersätts av nya utan att de 

överlappar varandra (Marner, 2006, 7). I dagens bildundervisning lever alltså gamla 

ämneskonceptioner kvar och det blir till slut läraren och dennes tolkning av kursplanen som 

bestämmer vilken konception som genomsyrar undervisningen. Trots att eleverna i denna 

undersökning hävdade att de hade arbetat med en stor variation av tekniker och metoder i 

bilden under högstadiet och att de mest ritade och målade i sjuan så var det ändå dessa 

moment som framträdde tydligast när de skulle svara på frågan vad bild innebar för dem. För 

mig visar det att synen på bild som ett estetiskt-praktiskt ämne samt ett övningsämne sitter 

djupt rotat i eleverna. Kanske har det med deras bildundervisning på låg- och mellanstadiet att 

göra, då alla svarade att det på den tiden endast handlade om att rita och måla i bilden. 

Eleverna beskrev detta som ”oseriöst” och ”trams” men kanske är det svårt för dem att släppa 

den sortens bildundervisning med tanke på att det var deras första intryck av bild i skolan.  

Nästan alla elever nämnde någon gång i intervjuerna att de tycker att bildämnet är roligt och 

framförallt lugnt: ”Bild är chill” som en elev uttryckte det. En annan elev berättade att han 

upplevde det som att det var mycket lättare att klara av kunskapskraven i bild än i övriga 

ämnen. Jag undrar hur dessa tankar påverkar deras motivation i ämnet och tankar kring 

ämnets värde. Gör dessa tankar och uppfattningar bildämnet till ett ”oviktigt” ämne i deras 

ögon, eller blir de mer motiverade till att nå ett högt betyg av att de har roligt och känner att 
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de kan slappna av? Jag ser dessa frågor som potentiella utgångspunkter till frågeställningar i 

framtida undersökningar kring bildämnet. 

Jag fann som bekant inte lika stora skillnader i killarnas och tjejernas tankar och uppfattningar 

kring bildämnet som den nationella utvärderingen i bild från 2003 skildrar. Det är i skrivande 

stund över tio år sedan undersökningen gjordes och bildämnet har som sagt genomgått stora 

förändringar sedan dess, inte minst på den digitala fronten. Marner, Örtegren och Segerholm 

föreslår i rapporten att om mer digitala medier introduceras i ämnet skulle kanske killarnas 

intresse för ämnet öka och skillnaderna mellan könens uppfattningar om och resultat i ämnet 

således bli mindre (Marner, Örtegren och Segerholm, 2005, 142). Det är inte otänkbart att det 

är just detta som hänt i och med de digitala mediernas intåg i bildämnet och att det 

följaktligen är därför jag inte finner lika stora skillnader mellan killar och tjejers tankar kring 

ämnet. 

Eleverna önskade mer film i ämnet av olika anledningar. En tjej hävdade att det kan ge henne 

chans till att nå ett högre betyg medan andra belyste att det var roligt med film eftersom de 

fick arbeta i grupp i det momentet. En intressant fråga man kan ställa sig är om detta skulle 

öka elevernas motivation i ämnet och därmed höja elevernas betyg? Eleverna verkar se ett 

värde i att filma och om de dessutom skulle få lov att filma mer på lektionstid skulle kanske 

även deras känsla av kontroll över deras lärande öka vilket enligt Pekruns teori skulle öka 

deras motivation (Gärdenfors, 2010, 72). Ett annat sätt att se på det hela är att film just nu är 

någonting speciellt för eleverna som inte händer särskilt ofta vilket gör det nytt och 

spännande. Om mer filmmoment skulle introduceras för dem i undervisningen skulle det snart 

inte vara lika främmande för dem och man kan ställa sig frågan hur detta skulle påverka deras 

uppfattning om filmmoment. 

Jag finner det intressant att ingen av eleverna jag intervjuade pratade om momenten 

bildanalys eller bildkommunikation i ämnet, med tanke på vilket vikt det läggs vid just dessa 

moment i den aktuella kursplanen (Skolverket, 2011, 20-25). Man kan fundera på 

anledningarna till varför eleverna inte tar upp dessa moment. Kanske tar deras lärare inte upp 

dessa moment eller så är han inte tydlig med att belysa dessa moment för eleverna utan låter 

dem ingå i större uppgifter där eleverna inte reflekterar över dem. Det kan även vara så att 

deras syn om ämnet som ett estetiskt-praktiskt ämne eller övningsämne är så djupt rotad att de 

inte ser bildanalys eller bildkommunikation som centrala delar av deras undervisning. Det 

visade sig ju i mina intervjuer att eleverna fortfarande ser rita och måla som centrala delar av 
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bildämnet trots att de inte arbetat med sådana moment sedan de gick i sjuan. På samma sätt så 

kan det vara så att bildanalys och bildkommunikation är en stor del av deras undervisning 

men att de ändå inte ser det som ”bild”. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till eleverna 

 Vad är bild för dig, vad innebär ämnet? 

 Vad skulle du vilja att det innebar? Finns det något du skulle vilja ha mer eller mindre 

av i ämnet? 

 Har er syn på ämnet förändrats sedan ni började på högstadiet? 

 Brukar du hålla på med bild på fritiden? 

 Brukar du ta kort och filma med din mobil? 

 Brukar du få använda sådana tekniker och metoder i skolan? Vad brukar du göra i så 

fall? 

 Tycker du att sådana tekniker och metoder ska ingå i bildundervisningen? 

 Vilka tekniker brukar du få jobba med i skolan? Vad tycker du om dem? 

 Varför tror du vi har bild i skolan? 

 Varför tycker du att vi bör ha bild, har du några idéer eller exempel på vad det kan ge? 

 Hur ser du på bilden jämfört med andra ämnen? Skiljer det sig på något sätt från andra 

ämnen i skolan?  

 



 

 

 

Gestaltande arbete 

Ett kaotiskt lugn 
En undersökande gestaltning om kaos i kreativa 

processer 
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Abstrakt  

Arbetet handlar om att undersöka kaosets roll i kreativa processer. Kan kaos ses som en 

nödvändig del av en kreativ process? För att försöka svara på detta har jag gjort ett 

collage av de anteckningar jag fört under det självständiga arbete som denna 

undersökning bygger på. I arbetet kommer jag fram till att kaos kan tänkas vara 

nödvändigt för utveckling och nya idéer i kreativa processer.  

 

Nyckelord  

Kaos, Collage, Bild, Kreativitet, Process, Skapande 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

”Det är liksom mer kaos på bilden […] bild är ett lugnare ämne” 

Citat från en intervju om bildämnet med en elev i årskurs 9. 

Citatet kommer från en intervju som jag gjorde med två killar i årskurs 9 inför mitt 

självständiga arbete i bild. Den handlade om hur elever i årskurs 9 ser på bildämnet. Vid 

frågan om hur eleverna upplevde bildämnet jämfört med andra ämnen i skolan svarade en av 

eleverna att det var mer kaos i bilden. Strax efter det skulle vi avsluta intervjun och jag 

frågade eleverna om det var någonting mer de ville säga. Samma elev svarade då ”Nej, inte 

mer än att bild är ett lugnare ämne”. Det är inte ofta man hör någon använda orden kaos och 

lugn för att beskriva samma sak men den här eleven gjorde det och verkade inte tycka att det 

var någonting underligt. Han verkade göra en naturlig koppling mellan orden när det kom till 

att beskriva bildämnet, som att de betydde samma sak. Jag började fundera kring begreppet 

kaos och dess betydelse – kan det vara så att kaos blir till någonting mer positivt i 

bildsammanhang? Det talas ibland om ett kreativt kaos, vilket kan beskrivas med att röra och 

ostruktur är någonting bra när det kommer till skapande, och Albert Einstein sa en gång ”Om 

ett belamrat skrivbord är ett tecken på en belamrad hjärna, vad är då ett tomt skrivbord tecken 

på?” (Abrahamson och Freedman, 2008, 13).  

När jag berättade om dessa tankar på ett möte angående det självständiga arbetet så berättade 

en av handledarna att hon tyckte att det var intressant att jag valt just kaos eftersom det var 

precis det jag och alla andra i gruppen upplevde i uppsatsskrivandet just då. Jag insåg att hon 

hade rätt. Jag kände kaos och det har jag gjort många gånger tidigare i olika slags arbeten. Jag 

upplevde det dock som en så pass naturlig del av min skapandeprocess att jag inte reflekterat 

över det tidigare. När jag senare kollade på alla mina anteckningar jag fört inför och under 

mitt uppsatsskrivande insåg jag att de berättade om det kaos jag upplevde. De var fyllda med 

text, frågor, pilar, felskrivningar och överstrykningar – pappret vittnade helt enkelt om den 

oreda jag levde i vad gäller processen för uppsatsskrivandet, vilket kanske kunde bero på min 

bristande erfarenhet av självständiga arbeten på denna nivå. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka begreppet kaos och ifrågasätta om det nödvändigtvis är någonting 

negativt eller om man kan belysa en sida av kaoset som kan ses som bra, kanske till och med 
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nödvändig för en kreativ process. Detta kommer jag att göra med hjälp av en gestaltning. 

Gestaltningen kommer att utgå ifrån forskning och teori som presenteras i denna text. Utifrån 

detta utgår jag från följande frågeställning. 

 Kan kaos ses som en nödvändig och naturlig del i en kreativ process? 

Området skulle kunna göras hur stort som helst och jag skulle kunna ställa många frågor kring 

begreppet och dess betydelse. På grund av den tid jag har på mig samt arbetets utformning så 

väljer jag att endast hålla mig till min frågeställning om kaos som en naturlig del av en 

process. 

1.3 Forskningsöversikt 

1.3.1. Konstnärlig forskning. 

I artikeln ”Att forska om lärande i konst”, publicerad i Pedagogisk Forskning i Sverige 2006, 

skriver Ann-Marie Edström om olika sätt att se på konst och konstnärer. I sin text urskiljer 

hon tre huvudsakliga synsätt: konstnären som hantverkare, som geni eller som utforskare. Att 

se konstnären som en hantverkare är någonting som går tillbaka långt i tiden och ett synsätt 

som för många känns naturligt. Att se konstnären som ett geni är någonting som förknippas 

med romantikens ideal och de som är verksamma inom området idag avvisar det synsättet. 

Enligt Edström så lever dock inflytandet från detta synsätt kvar, även om många förnekar det. 

Det sista synsättet som Edström tar upp, konstnären som utforskare, beskriver hon som 

”huvudsakligen förknippat med en sentida syn på konstnärers arbete” (Edström, 2006, 198). 

Hon tar upp Gertrud Sandqvist som en företrädare för detta synsätt och berättar att Sandqvist 

argumenterar för att se på konst som ett eget kunskapsområde och tar också upp den 

komplexitet som konst och konstnärers arbete omges av (Edström, 2006, 198). 

Den teknik som jag valt att arbeta med i min gestaltning, collage, fick ett uppsving i början av 

1900-talet. Själva tekniken har använts i hundratals år men konceptet associeras ofta till 

modernismens start. Begreppet collage myntades av Pablo Picasso och George Braque och 

kommer från franskans coller, vilket betyder klistra eller limma. Picasso och Braque klistrade 

på olika typer av pappersbitar på deras verk för att till exempel ge dem nya innebörder eller 

tillföra nya perspektiv till dem då pappersbitarna som klistrades på korsades med målningens 

plana yta. På så vis kan collage ses som en undersökning av relationen mellan målning och 

skulptur. Konstnärerna klistrade ibland också på tidningsartiklar på deras verk vilket då gav 

verken kopplingar till dagsaktuella händelser. (Wikipedia, ”Collage”). Tekniken utvecklades 
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sedan av Dadaisterna. De använde sig av material som tidigare inte hade använts i collage: det 

kunde handla om tåg- eller bussbiljetter, kalendrar, godispapper, kartor och liknande. När 

dessa sattes ihop formade de en slags kaotisk visuell bild av det moderna livet (National 

Gallery of Art, ”Dada - Collage”). 

I den senare delen av 1900-talet arbetade många konstnärer konceptuellt undersökande, inte 

sällan inspirerade av dadaisterna. En av dessa var Allan Kaprow. Han föddes 1927 och var en 

amerikansk konstnär och teoretiker och en av skaparna till begreppet Happenings. 1963 

skapade han ett happening vid namn Push and Pull. A Furniture Comedy for Hans Hofmann 

till the Museum of Modern Arts vandringsutställning: Hans Hofmann and his students. Verket 

bestod av två möblerade rum: ett av dessa påminde om ett vindsrum medan det andra var 

möblerat som ett sovrum. Besökare fick gå in i dessa rum och ändra om i dem hur de ville. 

Kaprow beskriver själv hur objekt flyttades mellan rummen och att det snart skapades en 

oordning i dem. Han la märke till hur två äldre kvinnor inte tyckte om detta och började ställa 

iordning sakerna. Snart var rummen tillbaka i sitt ursprungliga skick ända tills nya besökare 

kom och återigen började flytta på sakerna. Dessa två rum pendlade alltså mellan kaos och 

ordning beroende på besökarnas val i rummen (Media Art Net, ”Allan Kaprow - Push and 

Pull. A Furniture Comedy for Hans Hofmann”). Det är oklart exakt vad Kaprow ville säga 

med verket. Verket började som en slags parodi på Kaprows lärare i måleri, Hans Hoffman, 

som ofta använde sig av frasen ”push and pull” för att beskriva dynamiken involverad i 

tvådimensionell komposition. Kaprow utvecklade detta koncept och tog det från målarduken 

till sociala platser. Det är inte omöjligt att Kaprow med sitt verk ville visa hur man kunde 

arbeta med skapande genom att gå från ordning till oordning och tillbaka igen och alltså pröva 

sig fram på så sätt (There goes the neighbourhood, ”Allan Kaprow”). 

1.3.2. Vetenskaplig forskning om kreativitet och kaos 

Lars Lindström skriver i sin text ”Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt” (2007) 

bland annat om kreativitet och den skapande processen. Han har bland annat undersökt vad 

som skiljer en nybörjare från en expert i fråga om hur de tar sig an en uppgift. Medan 

experten har en klar idé och ett tydligt mål och ofta tänker igenom hela processen innan hon 

sätter igång så vet inte nybörjaren riktigt vad hon söker och är mer oförberedd när hon börjar 

sitt arbete. Experten är medveten om eventuella problem som kan uppstå under processen och 

således också hur hon ska handskas med dem medan nybörjaren istället blir styrd av 

materialet och dess egenskaper då hon inte är förberedd på eventuella problem (Lindström, 

2007, 10-11). Lindström ställer sig också frågan hur vi kan utveckla den skapande förmågan. 
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Pedagogisk forskning visar att elever som får arbeta länge och på djupet med en uppgift och 

ett fåtal material lär sig mer i fråga om uttryck och kreativitet än om de får nya uppgifter varje 

vecka och erbjuds en stor variation av material (Lindström, 2007, 12).  

Eric Abrahamson och David H. Freeman skriver i boken Ett kreativt kaos – Oredans 

fantastiska möjligheter (2008) att det finns flera möjligheter och fördelar med kaos, särskilt 

när det kommer till kreativa processer. Bland annat så nämns det att oordnade system har 

lättare att anpassa sig till förändringar, samt att oreda öppnar möjligheter till att se samband 

mellan saker som inte hade kunnat upptäckas vid ett ordnat system. Författarna säger även att 

ordning och struktur har en förmåga att isolera saker och göra att de inte kommer i kontakt 

med sådant som kunnat öppna upp för nya upptäckter (Abrahamson och Freeman, 2008, 84-

96). 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Definitioner 

Människor kan ha olika uppfattningar om vad ett begrepp betyder och innebär. För att 

underlätta för läsarens förståelse i min undersökning kommer jag i det här avsnittet presentera 

definitioner på centrala begrepp i min undersökning. Definitionerna är hämtade från ”Svensk 

ordbok: Utgiven av svenska akademien” (2009): 

 Kaos: total oordning, förvirring, oreda, virrvarr. Som exempel på hur ordet kan 

användas så anges i ordboken: ”det rådde kaos i klassrummet” (s. 1452). 

 Lugn: tillstånd av sparsam rörelse i omgivningen. Tillstånd av ostördhet och 

konfliktfrihet (s. 1819).  

 Kreativitet: Förmåga att komma med nya idéer och förverkliga dessa. Används även 

om handling och omgivning som innebär eller gynnar skapande. (s. 1628).  

1.4.2 Kreativitet 

I Lev Semënovič Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) definierar 

Vygotskij kreativitet som en mänsklig aktivitet som frambringar någonting nytt. Enligt honom 

är alla människor kreativa och grunden till våra kreativa aktiviteter är fantasi. Han skriver att 

det är våra kreativa aktiviteter som gör oss till framtidsinriktade varelser: vi skapar vår 

framtid samtidigt som vi förändrar vår nutid. I sin bok tar Vygotskij bland annat upp 

sambandet mellan fantasi och verklighet och delar in det samband som förenar fantasi och 

verklighet i fyra delar.  
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Den första delen handlar om att alla skapelser som uppstår av fantasi är hämtade ur 

verkligheten och ur en människas erfarenheter. Fantasi kan inte skapas av ingenting utan den 

måste hämtas från våra erfarenheter.  

Den andra delen av sambandet mellan fantasi och verklighet handlar om ett samband mellan 

den färdiga produkten och ”en komplex företeelse i verkligheten”. Vygotskij beskriver detta 

som att man skapar någonting med hjälp av kombinationer av erfarenheter.  

Den tredje delen av sambandet är det emotionella sambandet. Han beskriver det som att 

känslor strävar efter att förkroppsligas i bilder som motsvarar dessa. Vi människor har lärt oss 

att gestalta våra inre känslor med hjälp av yttre uttryck.  

Den fjärde och sista delen av sambandet mellan fantasi och verklighet är enligt Vygotskij nära 

förbunden med föregående del samtidigt som den också skiljer sig från denna ganska 

avsevärt. Den fjärde delen handlar om att en skapelse gjord med hjälp av fantasi kan 

framställa någonting nytt som inte funnits i vår verklighet innan. När detta ting väl har skapats 

så börjar det existera i verkligheten och på så vis påverka andra saker. Som exempel på detta 

säger Vygotskij att man kan ta vilken teknisk apparat, maskin eller verktyg som helst. De har 

alla skapats av människan utan någon förebild i naturen men ändå visar de på praktiska 

samband med verkligheten eftersom de ”utövar sin påverkan på den verklighetens värld som 

omger dem” (Vygotskij, 1995, 20-25).  

1.4.3 Kaosets möjligheter 

I boken Ett kreativt kaos – Oredans fantastiska möjligheter (2008) tar författarna Eric 

Abrahamson och David H. Freeman upp fördelarna och möjligheterna med kaos och oreda. 

En av dessa fördelar är flexibilitet. Enligt författarna så förändras och anpassar sig röriga 

system snabbare utan någon särskild ansträngning. Lever man och arbetar i ett ordnat system 

tar det ofta längre tid för att reagera på oväntade händelser och ändra någonting. Ordnade 

system beskrivs som stelare än röriga system (Abrahamson och Freeman, 2008, 84). En annan 

fördel med röra kallar författarna för resonans. Röra kan ibland vara bra för att fånga källor 

till information som utan röran aldrig skulle ha upptäckts, då ordning och reda har en tendens 

att isolera system och aldrig låta det komma i kontakt med sådant som kan leda till nya 

upptäckter. Som exempel på detta tar författarna upp Alexander Fleming, som upptäckte 

penicillinet tack vare att han åkte på semester och lämnade sitt laboratorium i total oreda 

under den tiden (Abrahamsson och Freeman, 2008, 90-92).  

Uppfinningsförmåga, som författarna beskriver som kreativ oordning, är nästa fördel som tas 

upp. De beskriver det som att oreda förändrar ett systems olika delar och placerar 
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slumpmässigt olika delar intill varandra vilket leder till att man lägger märke till sådant man 

kanske inte skulle lagt märke till om systemet var ordnat (Abrahamsson och Freeman, 2008, 

93-96). Jag anser att dessa tankar om oredans möjligheter och fördelar kan användas i min 

fortsatta undersökning av kaos. Jag kommer därför använda mig av dem när jag tolkar mitt 

resultat senare i uppsatsen. 

1.5 Metod och material 

Som jag tidigare nämnt så är utgångspunkten för mitt gestaltande arbete en undersökning som 

jag gjort angående hur elever i årskurs 9 ser på bildämnet. Undersökningen gjordes med hjälp 

av intervjuer med elever i årskurs 9 och det är i en av dessa jag funnit de citat som satte igång 

mina tankar och funderingar kring begreppet kaos och som på så sätt ligger till grund för 

denna gestaltning. 

I mina funderingar kring detta arbete insåg jag hur stor del kaos spelade under processen för 

mitt självständiga arbete. Med jämna mellanrum upplevde jag oreda och kaos inför mitt arbete 

och de gånger detta hände försökte jag skapa mer struktur genom att föra anteckningar kring 

det jag funderade på. Efter det låg alla anteckningar orörda. Jag använde mig inte av dem – att 

anteckna var helt enkelt endast ett sätt för mig att försöka skapa struktur i det upplevda kaoset 

i mitt arbete. Även om de inte användes så upplever jag dem ändå som nödvändiga då de 

fungerat som en slags ledstång i kaoset: ett sätt för mig att hålla mig på rätt väg. Därför skulle 

jag vilja använda mig av dessa och låta dem vara det material som bygger upp min 

gestaltning. Jag vill klippa och riva dessa anteckningar till passande former och sedan måla 

dem samt limma dit dem på ett underlag och låta dem bygga upp ett motiv, ett collage gjord 

av mina anteckningar. För att måla anteckningspappren kommer jag använda mig av akrylfärg 

utspädd med vatten. Mitt mål är att detta collage ska visa hur kaos kan vara en nödvändig del i 

en process, i detta fall ska det representera min process genom uppsatsskrivandet. 

Anteckningarna är kaoset och motivet visar hur kaoset strukturerats för att till slut bli ett 

färdigt resultat. För att knyta an till det som startade mina funderingar – citatet från eleven om 

bild som både ett kaotiskt och lugnt ämne – tänker jag mig att motivet ska representera lugn. I 

och med detta började jag fundera kring vad lugn var. Lugn kan mycket väl vara någonting 

personligt och uppfattningen om vad lugn är skiljer sig mellan personer. Jag väljer därför att i 

första hand utgå ifrån mig själv och mina tankar om lugn. Jag har en sommarstuga i den 

östgötska skärgården där jag spenderar alla mina somrar. Att åka dit är för mig att komma 

bort från stress och få känna mig fri från måsten. Jag har många gånger suttit på berget 
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utanför stugan och sett hur solen stiger i horisonten och lyssnat på hur vågorna försiktigt rullar 

in mot land. Få gånger har jag upplevt ett sådant lugn. För mig är det alltså självklart vad som 

representerar lugn. Jag var ändå nyfiken på hur andra människor upplever känslan och gjorde 

därför ett bildsök på google med hjälp av ordet ”Lugn”. Många av resultaten kan knytas an till 

min bild av lugn: vatten och en sol som är på väg upp eller ner var ett återkommande tema. 

Efter att ha sett att fler delar min uppfattning om vad som representerar lugn så valde jag att 

motivet ska bestå av en soluppgång vid havet i skärgårdsmiljö. 

1.5.1 Genomförande 

Jag valde att börja med gestaltningen utan några särskilda skisser över hur jag ville att den 

skulle se ut eller hur jag skulle arbeta, bara med en idé och en bild i huvudet. Själva 

arbetssättet var helt nytt för mig och genom att arbeta utan någon särskild plan höll jag mig 

öppen för nya idéer och förändringar under arbetets gång, likt Abrahamsson och Freeman 

säger är en av fördelarna med ostrukturerade arbetssätt. Som grund för collaget valde jag en 

canvastavla i en bra storlek. Jag ställdes snabbt inför frågan om jag borde måla pappersbitarna 

innan jag limmade dit dem eller efter. Jag valde det senare då det tunna anteckningspapprena 

jag använde mig av inte lämpade sig för måleri med vatten och troligtvis skulle bli svåra att 

hantera och limma på ifall jag målade dem först. Jag började med att limma dit pappersbitarna 

som skulle utgöra himmelen då det skulle utgöra bakgrunden och alltså perspektivmässigt 

vara längst bak i bilden. Vid det laget förstod jag att det skulle vara bra att ha någonting mer 

än bara färg som skiljde elementen åt. Jag valde därför att sammanfoga pappersbitarna på 

olika sätt beroende på element. För att skapa himmelen limmade jag dit långa pappersbitar 

horisontellt, havet består av klippta, vågiga pappersbitar och berget samt trädet består av 

slumpmässigt rivna och ditlimmade bitar. Solen lät jag bestå av ett enda papper vikt och 

format till just en sol. När alla bitar var ditlimmade började jag måla dem. Jag hade redan från 

början bestämt mig för att måla bitarna i olika nyanser för att tydliggöra alla de pappersbitar 

som bilden är uppbyggd av och på så sätt förstärka ”collage-känslan”. För att mina 

anteckningar skulle synas genom färgen spädde jag ut färgen med vatten så att den blev 

genomskinlig. 

2. Resultat 

Resultatet av min undersökning är ett collage med ett motiv av hav och en berghäll med ett 

träd på (se bilaga 1). I horisonten stiger solen och natt blir till dag. Motivet är en referens till 

en plats där jag upplever lugn. Bilden är uppbyggd av anteckningarna jag fört under mitt 
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uppsatsarbete, rivna och klippta på olika sätt beroende på vilka delar av motivet de bygger 

upp.  

Himlen består av långa, rivna delar limmade vertikalt.  

Havet är uppbyggt av klippta papper i vågiga former, medan de papper som skapar berghällen 

är rivna och pålimmade slumpmässigt. På berghällen finns ett träd med löv som består av 

både klippta och avrivna pappersdelar.  

Alla pappersdelar målades efter att de limmades på. För att behålla collage-känslan så 

målades alla pappersdelar i de olika elementen i olika nyanser. Själva motivet representerar 

lugn, med inspiration från vad som skänker mig lugn samt vad andra upplever att lugn är. Om 

man tittar på collaget på några meters håll så ser betraktaren själva motivet i sin helhet och på 

så vis det lugn jag delvis ville gestalta. När betraktaren sedan tittar på collaget på nära håll ser 

han eller hon alla de ord och meningar som är delar av mina anteckningar, slumpmässigt 

hopsatta, och får då inblick i det kaos som bygger upp motivet. På detta sätt kan man förstå 

den stora roll som kaoset spelar i min gestaltning. Utan det så hade varken idén och på så vis 

inte heller produkten kommit till. På så sätt kan kaoset ses som en högst nödvändig del i min 

kreativa process. 

3. Analys och Tolkning 

I min undersökning vill jag undersöka om kaos kan vara en bra, om inte nödvändig, del i en 

kreativ process. Arbetssättet jag planerade att använda mig av, det vill säga ”lappa ihop” 

pappersdelar till ett collage var helt nytt för mig men jag tycker ändå att det passar ihop med 

mitt undersökande begrepp ”kaos”. Jag satte just därför också igång helt utan några skisser 

eller tester utan gav mig helt fria händer för att se hur det gick: allt jag visste var att jag 

genom collageteknik skulle skapa ett motiv bestående av en soluppgång vid havet.  

Precis som Vygotskij skriver (1995) så tog jag hjälp av mina egna erfarenheter och känslor 

under min kreativa process för att komma fram till detta. Under arbetets gång började jag se 

ytterligare ett värde i soluppgången i min gestaltning. För mig symboliserar den förändring: 

hur natt blir till dag. På samma sätt kan den i min gestaltning symbolisera förändringen från 

kaos till struktur: att man börjar se ljuset efter att ha varit inne i kaoset. Förutom själva 

motivet så bidrar även vissa av bildens färger till känslan av lugn. Blått är en färg som för 

många innebär just lugn eller stillhet (Wikipedia, ”Färgsymbolik”). 

Bilden pendlar mellan balans och obalans eller lugn och kaos, om man så vill. Bilden består 

till övervägande del av horisontella linjer vilket ger den balans.  De pappersbitar som bildar 
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himlen är raka medan pappersbitarna som bildar havet skapar böljande linjer, någonting som 

istället skapar en slags obalans. De vågiga linjerna hjälper betraktaren att identifiera den nedre 

delen av bilden som just vatten och skapar på så sätt tydliga avgränsningar mellan bildens 

olika element. Framförallt så bidrar alla slumpmässigt hoplimmade anteckningar där man kan 

urskilja enstaka ord till ett slags upplevt kaos hos betraktaren. Tidigare i min text så skrev jag 

om hur Pablo Picasso och George Braque använde sig av olika slags material när de skapade 

sina collage, bland annat tidningsartiklar, vilket gav deras verk nya perspektiv och innebörder. 

På samma sätt är det material jag använder mig av för att skapa collaget viktigt för dess 

mening. Anteckningarna är det som ska binda samman framställningen av hur kaos kan vara 

en nödvändig del i ett skapande arbete. Utan anteckningarna försvinner kopplingen till kaos i 

en process och verket förlorar då sin mening.  

Sett till Lindströms text om skillnad mellan nybörjare och expert så arbetade jag likt en 

nybörjare med collaget, vilket jag också var. Jag styrdes av materialet och anpassade mig efter 

det och de problem som dök upp under processen (Lindström, 2008, 10-11). Det var dock inte 

helt ofrivilligt då jag redan från början hade en tanke om att jag ville arbeta lite ostrukturerat 

och oplanerat då jag faktiskt arbetade med kaos. Genom det kan mitt arbete kopplas till 

Abrahamssons och Freemans teorier om hur ostrukturerade arbetsprocesser kan vara positivt 

för nya idéer och upptäckter. Jag gjorde inga särskilda skisser innan jag började med själva 

bilden utan jag såg hur det gick och anpassade mig därefter. Det gjorde att jag under arbetets 

gång kom på nya saker med verket som kan kopplas till undersökningen av begreppet kaos, 

både nya idéer och sådant som redan visade sig finnas där, bara att jag inte tänkt på det innan. 

Om jag hade haft en tydligare plan från början hade kanske de sakerna gått förlorade, precis 

som Abrahamsson och Freeman tar upp i sin bok (Abrahamsson och Freeman, 2008, 84).  

Genom det här arbetet så har även min tro på Vygotskijs teorier om sambandet mellan 

kreativitet, fantasi och verklighet stärkts (1995, 20). Allt jag gjort och alla beslut jag tagit har 

varit grundade i mina erfarenheter och kunskaper i ämnet. Hade jag inga tankar kring ämnet 

från början så hade jag inte heller haft några idéer till vad jag skulle skapa och varför. 

Gestaltningens betydelse grundas på varje betraktares erfarenheter och tankar kring allt det 

som är av betydelse i verket, exempelvis kaos, och kan således variera från individ till individ. 

Det finns ett ordspråk som jag tycker sammanfattar min tolkning av hela arbetet på ett bra 

sätt: 

”Bara den som går vilse kan hitta de nya vägarna,  
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men det är bara den som vet var han ska som kan gå vilse”. 

För att hitta nya idéer och sätt att arbeta på kan känslan av kaos och att vara lite vilse vara 

nödvändig. Har man en fast plan som man följer under hela arbetet utan att stöta på problem 

så kommer arbetet kanske att sluta precis som förväntat, men man går då miste om problem 

som leder till nya insikter och utveckling. Så även om kaos inte nödvändigtvis är ett måste i 

kreativa processer så tror jag att det kan ses som nödvändigt när det kommer till sådana 

processer som leder till någonting nytt och utvecklande.  

4. Sammanfattning 

Verket tydliggör hur kaos kan ses som en nödvändig del i ett skapande. Utan kaoset hade 

resultatet (lugnet) aldrig kommit till. Från långt håll ser man bilden som en helhet där man 

kan se soluppgången, naturen och på så vis känna av lugnet. På nära håll ses delar av mina 

anteckningar: en massa ord som det är svårt att skapa mening ifrån samt alla slumpmässigt 

hoplimmade papperslappar. Detta utgör alltså kaoset. Soluppgången kan ses som en symbol 

för förändringen som sker mellan kaos och färdigt resultat i en process. Precis som alltid när 

det gäller konst så har olika människor egna erfarenheter av kaos och lugn och alla kan på så 

vis tolka verket på olika sätt. På samma sätt var mina egna erfarenheter avgörande under hela 

processen, från idé till färdig bild. 

Jag arbetade på ett ostrukturerat sätt där jag lät materialet styra och nya idéer och tankar fick 

dyka upp längs vägen. Fördelen med detta arbetssätt sägs vara att man är mer öppen för nya 

idéer och förändringar. Med detta arbetssätt lät jag också känslan av kaos vara en del av själva 

processen, inte bara av resultatet. 

5. Diskussion 

Mitt sätt att arbeta på, utan skisser och särskilda planer, kan diskuteras utifrån flera 

perspektiv. Ofta arbetar jag på detta sätt i alla mina arbeten och i just detta så tyckte jag även 

att det passade ihop med temat ”kaos”. Det är dock intressant att fråga sig hur gestaltningen 

blivit ifall jag hade planerat den noggrannare innan jag började arbeta med den och gjort mig 

mer bekant med collagetekniken. Enligt Abrahamsson och Freeman skulle det ha gjort mig 

mer ”låst” och jag skulle inte ha tagit lika lätt på eventuella problem och förändringar. Detta 

behöver inte innebära någonting negativt men troligtvis skulle det i alla fall innebära ett 

annorlunda resultat. Det som gör att jag ändå håller fast vid mitt arbetssätt är att jag tycker det 
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gav själva processen och resultatet en extra touch av kaos. Om jag ska undersöka ett begrepp 

vill jag göra det på alla möjliga sätt. 

Hela idén i gestaltningen grundar sig som sagt på ett citat av en elev i en intervju angående 

hur elever ser på bildämnet. Han sa att det var mer kaos på bilden men att det samtidigt var ett 

lugnare ämne än många andra ämnen i skolan. Jag har funderat på vad detta kan innebära och 

kommer att tänka på mina egna erfarenheter av olika slags stämningar i bildklassrum. Jag har 

under min uppväxt haft två olika bildlärare. En av dem ville att eleverna skulle sitta tysta och 

stilla vid sina bänkar och göra precis det som de blev ombedda att göra, varken mer eller 

mindre. Arbetssättet fungerade men jag kan inte påstå att det var särskilt inspirerande för oss 

elever och många av mina klasskamrater tyckte bild var väldigt tråkigt (jag har alltid gillat 

ämnet, oavsett lärare). Den andra läraren tyckte att bildklassrummet skulle vara fullt av liv 

och rörelse. Vi elever fick mer än gärna prata med varandra, även om våra samtalsämnen inte 

hade med bild att göra, och klassrummet var ofta stökigt och fullt av material. Mina 

klasskamrater hade då en mycket mer positiv syn på ämnet. Det går inte att bortse ifrån att det 

kanske inte var själva ämnet i sig som gjorde att de tyckte om bildlektionerna, utan 

möjligheterna till att få prata och skoja med kompisarna, men de fick uppgifterna gjorda och 

detta ofta med större glädje än när vi hade den förra läraren. Kanske är det precis det som 

eleven i intervjun menade? Kaoset i bilden – hur eleverna högljutt pratar och skojar med 

varandra under tiden de arbetar – kanske skänker dem ett slags lugn då bilduppgifterna känns 

roligare och lättare att genomföra? Det är svårt att med säkerhet förstå vad eleven menade 

exakt utan vidare intervjuer med eleven i fråga men det är intressant att fundera kring.  

Efter denna undersökning så har mina tankar kring att kaos inte nödvändigtvis är någonting 

dåligt, i alla fall inte i en kreativ process, stärkts. Men en intressant frågeställning är om kaos 

rentav kan vara nödvändigt för att införa nya idéer och aspekter i kreativa processer. Jag 

nämnde tidigare att jag troligtvis hade gått miste om flera aspekter i mitt collage om jag inte 

hade arbetat på ett ostrukturerat och lite ”kaotiskt” sätt. Jag vill knyta an till det som avslutade 

kapitlet för min analys och tolkning, nämligen citatet om att gå vilse. För att hitta nya idéer 

måste man ibland våga gå vilse: släppa taget lite grann och välkomna kaoset. Men i många 

fall är det också bra att veta var man är på väg för att inte bli helt bortsvept av kaoset. För att 

knyta an till Lindströms tankar om experter och nybörjare (2007) så undrar jag hur en 

kombination av expertens tydliga mål och idéer och nybörjarens tendens att låta materialet 

och eventuella problem styra processen skulle bli.  

Skulle det resultera i det perfekta arbetssättet för att hitta nya vägar i kreativa sammanhang? 
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